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RESUMO 

Nos últimos anos a investigação em Educação em Ciência, tem vindo a reiterar a 

necessidade de uma educação em ciências capaz de educar para uma cidadania ativa. Sendo 

várias as estratégias que possibilitam a sua concretização, no presente estudo pretendeu-se 

analisar as potencialidades de uma abordagem interdisciplinar entre as Ciências Naturais e as 

Tecnologias de Informação e Comunicação no desenvolvimento de um projeto de ativismo 

ambiental. Como participantes, o estudo incluiu um grupo de 30 alunos de uma turma do 8.º 

ano de escolaridade de uma escola secundária pertencente ao concelho de Cascais, com 

idades compreendidas entre os 12 e os 16 anos, e o respetivo professor da disciplina de TIC. 

O tópico curricular abordado – Poluição – encontra-se inserido na unidade temática 

Perturbações no Equilíbrio dos Ecossistemas do subtema Ecossistemas. A intervenção 

decorreu nas disciplinas de Ciências Naturais e de Tecnologias de Informação e 

Comunicação. O estudo realizou-se no âmbito do projeto We Act, desenvolvido pelo Instituto 

de Educação da Universidade de Lisboa. 

A investigação foi orientada no sentido de identificar as principais competências 

desenvolvidas pelos alunos e as dificuldades manifestadas, bem como clarificar as 

apreciações feitas por aqueles e pelo professor de TIC relativamente às atividades realizadas. 

A abordagem investigativa seguida foi essencialmente qualitativa. No processo de recolha e 

análise de dados fez-se uso de diferentes técnicas, nomeadamente observação, inquérito e 

análise documental, aplicando-se diversos instrumentos de recolha de dados, tais como 

grelhas de observação, questionários e notas de campo. As fontes utilizadas para a recolha 

dos dados foram os alunos e as suas produções – orais, escritas e multimédia – assim como o 

professor de TIC.  

Os resultados obtidos indicam que a maioria dos alunos, através das estratégias 

adotadas e das situações de aprendizagem criadas, conseguiu, de um modo bastante 

satisfatório, desenvolver competências nos domínios Conhecimento, Raciocínio, 

Comunicação, Atitudes e Ativismo. As principais dificuldades reveladas dizem respeito ao 

processo de pesquisa, análise, seleção e síntese de informação. De um modo geral os alunos 

tecem comentários positivos ao projeto, revelando particular entusiamo nas etapas de 

construção e divulgação dos vídeos. Para o professor de TIC o projeto revelou-se bastante 

positivo, permitindo o desenvolvimento de competências tecnológicas numa situação 

contextualizada. 

 

Palavras-chave: Ativismo, TIC, Trabalho de Projeto, Projeto We Act, Desenvolvimento de 

Competências, Poluição, Educação em Ciências.  
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ABSTRACT 

In recent years, research in Science Education has been highlighting the need for a 

science education capable of educating for an active citizenship. There are many ways in 

which to do this, and the present study analyses the potential of an inter-disciplinary 

approach between Natural Sciences, and Information and Communication Technologies 

(ICT) in developing a project about environmental activism. The participants were a group 

of thirty students of an 8th grade class from a Secondary school in Cascais, aged between 12 

and 16, and also their ICT teacher. The curricular theme approached – Pollution – was 

enclosed within the topic of Disturbances in the Ecosystem Balance, from the general theme 

of Ecosystems. The intervention took place during the classes of Natural Sciences and 

Information and Communication Technologies. The study was executed within the scope of 

the project We Act, developed by the Institute of Education of the University of Lisbon. 

In regards to the activities carried out, the investigation was aimed at identifying the 

main skills developed by the students and also their difficulties, as well as interpreting the 

students’ appreciations and those shown by the ICT teacher. The investigative approach was 

essentially qualitative. During the process of gathering and analysis of data, different 

techniques were used, amongst them observation, questionnaires and document analysis. A 

number of data collection procedures were used, like observation grids, questionnaires and 

field notes. The sources for the data compiled were the students and their creations – oral, 

written and multimedia – as well as the ICT teacher. 

The results indicate that the majority of the students, through the adopted strategies 

and learning situations created, were able to satisfactorily develop skills in Knowledge, 

Reasoning, Communication, Attitudes and Activism. The main difficulties encountered were 

related to research, analysis, selection and summary of information. Overall, the students 

gave positive comments on the project, revealing a particular enthusiasm when constructing 

and publishing the videos. For the ICT teacher, the project was also looked upon positively, 

allowing for progress in technology skills in a contextualized environment. 

 

 

 

 

 

Key words: Activism, ICT, Project work, We Act Project, Skills Development, Pollution, 

Science Education. 
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CAPÍTULO I – INTRODUÇÃO 

 O presente capítulo introduz o estudo desenvolvido: contextualiza-o, tendo em conta 

os principais referenciais teóricos seguidos, e coloca em evidência o problema investigativo 

a que pretende dar resposta. A aproximação ao problema efetuou-se através de subquestões 

que orientaram a recolha e a análise dos dados. No final do capítulo procede-se ainda à 

descrição da organização geral do relatório. 

1. Contextualização do Estudo 

 De acordo com o relatório do estudo Saberes Básicos de todos os Cidadãos no 

Século XXI, a realização pessoal, social e profissional dos cidadãos está, na atual sociedade 

da informação e do conhecimento, dependente de saberes básicos. Estes saberes, entendidos 

como “competências fundacionais que se deseja que todos os cidadãos na sociedade da 

informação e do conhecimento possuam, harmoniosamente articuladas, para aprender ao 

longo da vida” (Cachapuz, Sá-Chaves & Paixão, 2004, p. 17) concretizam-se através de 

cinco domínios: saber aprender a aprender, saber comunicar adequadamente, saber exercer 

uma cidadania ativa, saber desenvolver um espírito crítico e saber resolver situações 

problemáticas e conflitos. Só através destes cinco saberes básicos será possível aos cidadãos 

acompanharem as aceleradas mudanças cientifico-tecnológicas que caracterizam as 

sociedades modernas. Estas exigem, cada vez mais, cidadãos cientificamente literatos, 

capazes de tomar decisões fundamentadas, autónomos e responsáveis, assumindo uma 

atitude crítica perante as diferentes situações que vão enfrentando ao longo da vida.  

 Apesar da diversidade de significados atribuídos ao conceito de literacia científica, 

segundo Reis (2006), todas as propostas envolvem uma maior ou menor ênfase na 

apropriação de conhecimento científico, na compreensão dos procedimentos da ciência e no 

desenvolvimento de capacidades e atitudes – atitudes científicas e atitudes relativas à ciência 

– considerados necessários à participação ativa e responsável dos cidadãos em processos 

decisórios relacionados com ciência e tecnologia (Reis, 2006; Hodson, 2011). Também o 

Currículo Nacional do Ensino Básico (ME, 2001) coloca em evidência a necessidade de 

Educação em Ciência, apontada pela comunidade científica como uma área fundamental 

para o desenvolvimento integral os alunos – quer ao nível de funções cognitivas, quer de 

competências que lhes possibilitem um papel social ativo, interventivo e responsável. A 

Educação em Ciência contribui, assim, para a concretização de uma importante dimensão da 

cidadania – a qual tende a emergir sempre que se torne possível a um indivíduo construir um 

vínculo com um espaço público comunitário, gerando-se assim um compromisso social e 

afetivo que se traduz em exigência de direitos e assunção de responsabilidades (Figueiredo, 

2002). Depreende-se assim que a educação em ciência e a educação para a cidadania devem 
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ser encaradas não como entidades separadas, mas sim como estando em estreita relação. 

Contudo, de acordo com Sperling e Bencze (2010) tal não sucede: para os autores, a 

dimensão cidadania não está implícita na Educação em Ciência, cabendo aos professores de 

ciências, em função de diversos fatores, incluindo o maior ou menor desconforto pessoal no 

tratamento de alguns tópicos, a decisão de abordar os assuntos científicos numa perspetiva 

que englobe a educação para a cidadania.  

 Também o modelo de ensino adotado e as estratégias utilizadas desempenham um 

importante papel na promoção de uma aprendizagem que, sendo em ciências, seja 

simultaneamente em cidadania. Roth (2001) considera que o ensino da ciência que 

tradicionalmente as escolas promovem foca-se, de um modo descontextualizado, em 

conceitos e teorias científicas – conduzindo, em última análise, ao desinteresse dos alunos 

relativamente às aprendizagens em ciência. O autor defende um ensino contextualizado, 

capaz de envolver e motivar os alunos para agirem perante situações específicas – situações 

com as quais não só eles se identifiquem mas também a sociedade. Tal permite que realizem, 

ativamente, tarefas capazes de modificar o mundo em que vivem – aprendendo, de um modo 

significativo, como consequência do envolvimento nessas ações. Estas, mais do que se 

assemelharem ao futuro poder de cidadania dos alunos, manifestam já esse poder – saindo 

reforçada a perceção da relevância da escola para a vida (Roth, 2001). Este contexto 

coaduna-se com um modelo de ensino das ciências centrado nos alunos e nos problemas que 

consideram interessantes e socialmente relevantes (Reis, 2013a) em que os professores 

interpretam, gerem e adaptam o currículo em função dos alunos e dos contextos emergentes 

– sociais, ambientais, tecnológicos, entre outros (Costa, 1999; Cachapuz, Praia & Jorge, 

2002; Reis, 2013a) – compreendendo-o como promotor de competências socialmente 

relevantes para os cidadãos. Um modelo em que os professores propõem tarefas 

diversificadas que incluam problemas, projetos e investigações concebidos e conduzidos 

pelos alunos, atividades de discussão focadas na identificação de soluções para os problemas 

e na tomada de decisões, e iniciativas de ativismo baseadas nos resultados das pesquisas 

realizadas (Reis, 2013a) – estimulando diferentes formas de trabalho e de interação entre os 

alunos.  

 Neste modelo, as tecnologias de informação e comunicação (TIC) podem, e devem, 

ser equacionadas e utilizadas. A sua utilização pelos alunos é, desde logo, um elemento 

motivador e capaz de atrair a sua atenção (Ponte, 2000; Costa, 2001) – o que começa por ser 

novidade e prazer gerados pela simples utilização das TIC, acaba por resultar num maior 

empenho nas atividades letivas. Adicionalmente, a utilização destas tecnologias potencia o 

desenvolvimento da criatividade e da imaginação, proporcionando também uma 

aprendizagem colaborativa (Costa, 2001). A integração curricular das tecnologias de 
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informação e comunicação pode concretizar-se através da própria disciplina de TIC – 

permitindo que “os alunos sejam confrontados com a utilização das aplicações informáticas 

mais comuns em contextos concretos e significativos” (ME, 2006, p.5). O trabalho 

interdisciplinar, assente em “pequenos projetos que resultem da identificação de problemas 

específicos e cuja resolução passe pela necessidade de utilização das TIC” (p.6) revela-se 

fundamental. Tal permite que o aluno encare a utilização das aplicações informáticas “não 

como um fim, em si, mas como uma ferramenta poderosa para facilitar a comunicação, a 

colaboração, o tratamento de dados e a resolução de problemas” (Horta, Mendonça & 

Nascimento, 2012, p. 2). Também os professores beneficiam de uma abordagem integradora 

das TIC no processo de ensino e aprendizagem na medida em que esta favorece o 

desenvolvimento de competências de trabalho colaborativo entre eles (ME, 2006). 

 As TIC, oferecendo possibilidades na promoção de competências de autonomia, 

devem ser encaradas como um recurso de excelência para o desenvolvimento de novas 

metodologias de trabalho, conferindo aos alunos maior responsabilidade nas suas atitudes e 

desempenhos numa sociedade plural, democrática e tecnológica (Gil-Pérez, 1998; Chagas, 

2000; Cachapuz, Praia & Jorge, 2002; Coutinho, 2009). Sendo diversas as possibilidades de 

utilização das tecnologias de informação e comunicação no âmbito do ensino das ciências, a 

produção de vídeos digitais em sala de aula, no contexto de um trabalho de projeto, 

consubstancia-se como altamente motivadora para os alunos e vantajosa para o processo de 

ensino e aprendizagem (Vargas, Rocha & Freire, 2007; Menezes, Kalhil, Maia & Sampaio, 

2008; Hilton, 2010; Almeida, Rezende & Lima, 2012; Karahan, 2012). Com efeito, quando 

os alunos pesquisam, desenham e constroem um artefacto representando o seu 

conhecimento, envolvem-se num processo de aprendizagem mais profundo (Papert, 2008) – 

o processo de produção de vídeos digitais, desenhados e construídos pelos alunos através da 

utilização das TIC, afigura-se assim como potencialmente promotor de aprendizagens 

significativas. A construção de vídeos tendo por base problemáticas ambientais com o 

objetivo de sensibilizar a comunidade e promover alterações comportamentais, fundamenta-

se numa conceção de ciência e de educação em estreita relação com a emancipação e a 

conquista da cidadania (Almeida, Rezende & Lima, 2012). 

 Os processos de construção de artefactos recorrem, grandemente, ao trabalho de 

projeto, envolvendo os alunos em atividades planeadas e sequenciais, ao longo de um 

período alargado de tempo, num ambiente de trabalho colaborativo – os alunos envolvem-se 

nas atividades com vista a construírem artefactos que representam as suas ideias (Reynolds 

& Caperton, 2011; Pereira & Filho, 2013). O trabalho de projeto pressupõe ter interlocutores, 

trabalhar em grupo, ser colegial, partilhar finalidades, admitir posições contrárias, negociar 

essas posições, agir eticamente, assumir compromissos e responsabilidades. Pressupõe assim 
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o desenvolvimento de competências de comunicação e de análise crítica das realidades 

(Ferreira, 2013) que permitam dinamizar o presente e ir reconstruindo as orientações e os 

propósitos da ação delineada (Cortesão, Leite & Pacheco, 2002). Quando se trabalha em 

projetos possibilita-se aos alunos uma intervenção mais livre, momentos em que são 

forçados a lidar com o imprevisto, a escolher a e tomar decisões – adquirindo maior 

autonomia e responsabilidade e, simultaneamente, mais conhecimentos, muitos deles 

imprescindíveis à prossecução do trabalho (Ferreira, 2013). Quando se trabalha em projetos 

criam-se condições para que ocorra a integração de saberes e para que se construa um saber 

significativo e funcional (Cortesão, Leite & Pacheco, 2002; Ferreira, 2013). 

 A interdisciplinaridade, embora não tendo que figurar de forma obrigatória, é uma 

das principais características do trabalho de projeto. A sua presença pressupõe, muitas vezes, 

o envolvimento de diferentes disciplinas e, por isso, de vários professores – neste sentido, a 

colaboração docente assume-se como um requisito fundamental para que o projeto resulte. 

De acordo com Boavida e Ponte (2002), a colaboração constitui-se como estratégia 

elementar para lidar com problemas que, afigurando-se demasiado pesados, dificilmente são 

enfrentados em termos puramente individuais. No campo educativo, a par do sucedido nos 

campos científico e empresarial, em virtude da complexidade e natureza problemática dos 

processos que têm lugar, a colaboração entre professores tem vindo a afirmar-se como uma 

importante estratégia de trabalho (Boavida & Ponte, 2002). Ainda que o recurso ao trabalho 

de projeto se verifique, tradicionalmente, em disciplinas da área artística ou tecnológica, o 

seu desenvolvimento deve ser uma realidade em todas as disciplinas (Abrantes, 2002). No 

que respeita ao ensino das ciências, a realização de projetos é reconhecidamente uma 

atividade da maior importância, proporcionando a alunos e professores oportunidades únicas 

para investigar, dialogar, ler e escrever sobre questões científicas, tecnológicas, sociais e 

ambientais (Ferreira, 2004). 

2. Objetivos e Questões Orientadoras do Estudo 

 Atendendo ao contexto anteriormente exposto – o qual reforça a necessidade de uma 

educação em ciências capaz de educar para uma cidadania ativa, e as vantagens do trabalho 

de projeto visando uma ação coletiva que pressuponha a criação de artefactos através, 

também, das tecnologias de informação e comunicação – a presente investigação foi 

desenvolvida com o objetivo responder seguinte problema: Quais as potencialidades de uma 

abordagem interdisciplinar entre as Ciências Naturais e as Tecnologias de Informação e 

Comunicação no desenvolvimento de um projeto de ativismo ambiental? 
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 Com a finalidade de agilizar o processo de recolha e análise dos dados visando dar 

resposta à questão problematizadora foram formuladas quatro subquestões investigativas que 

orientaram o estudo: 

1) Que competências desenvolvem os alunos quando realizam tarefas no 

âmbito de um projeto de ativismo ambiental que decorra de modo interdisciplinar 

entre CN e TIC? 

2) Que dificuldades apresentam os alunos na realização das tarefas 

desenvolvidas no âmbito de um projeto de ativismo ambiental que decorra de 

modo interdisciplinar entre CN e TIC? 

3) Que apreciações fazem os alunos acerca das acerca das tarefas 

desenvolvidas no âmbito de um projeto de ativismo ambiental que decorra de 

modo interdisciplinar entre CN e TIC? 

4) Que apreciações faz o professor de TIC acerca da estratégia de realização 

de um projeto de ativismo ambiental que decorra de modo interdisciplinar entre 

CN e TIC? 

3. Organização do Relatório 

  O presente relatório encontra-se organizado em sete capítulos. No primeiro – 

Introdução – contextualiza-se o estudo desenvolvido atendendo aos principais referenciais 

teóricos seguidos, colocam-se em evidência a questão problematizadora e as questões 

orientadoras da recolha e análise dos dados, e, por último, apresenta-se a organização geral 

do relatório.  

 No segundo capítulo – Enquadramento Teórico – apresenta-se o resultado da revisão 

bibliográfica realizada, organizado em função dos principais domínios implícitos no 

problema investigativo: a educação em ciências numa perspetiva de educação para uma 

cidadania ativa; as tecnologias de informação e comunicação na educação em ciências; o 

trabalho de projeto; e, por último, o projeto We Act, no âmbito do qual a presente 

investigação se desenvolveu.  

 No terceiro capítulo – Perturbações no Equilíbrio dos Ecossistemas: Poluição – a 

temática abordada (poluição) é enquadrada do ponto de vista científico, apresentando-se o 

resultado da revisão bibliográfica realizada, e do ponto de vista curricular, atendendo às 

Orientações Curriculares para as Ciências Físicas e Naturais (Galvão et al., 2001). 

Apresenta-se ainda neste capítulo a proposta didática, descrita atendendo à organização da 

intervenção, às estratégias de ensino e situações de aprendizagem, às competências a 

desenvolver pelos alunos e à avaliação. 
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 No quarto capítulo – Métodos e Procedimentos – apresenta-se a descrição e a 

fundamentação da metodologia investigativa utilizada atendendo à questão e subquestões 

problematizadoras. Justificam-se ainda as opções tomadas no que respeita aos instrumentos 

de recolha de dados utilizados – os quais são também apresentados; e descreve-se o modo de 

análise dos dados recolhidos. Por último apresentam-se e descrevem-se o contexto e os 

participantes da investigação: a escola onde a mesma se desenvolveu, o grupo de alunos que 

nela participou e o professor de TIC que nela colaborou. 

 O quinto capítulo – Apresentação e Análise dos Dados – tem como finalidade 

colocar em evidência os dados recolhidos durante a investigação e proceder à sua análise. Os 

resultados são apresentados atendendo às diferentes etapas do projeto desenvolvido e 

interpretados tendo em conta as subquestões que orientaram a investigação. 

 No sexto capítulo – Conclusões do Estudo – discutem-se os resultados obtidos e, a 

partir destes, enunciam-se as conclusões da investigação através da resposta ao problema 

inicial, tendo como referência as subquestões orientadoras. Apresentam-se algumas reflexões 

quanto ao impacto da investigação no âmbito dos domínios pessoal e profissional da 

professora investigadora. Por último, apresentam-se as limitações do estudo e algumas 

perspetivas de abordagens futuras em função da investigação realizada.  

 Seguem-se as Referências Bibliográficas respeitantes à bibliografia consultada e 

citada no relatório, e, por último, os Anexos e os Apêndices – contemplando os planos de 

aula, os vídeos produzidos pelos alunos, as apresentações em Powerpoint construídas e 

utilizadas durante a intervenção, os documentos das tarefas, os instrumentos de recolha de 

dados e alguns dados não apresentados no corpo do relatório. 
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CAPÍTULO II – ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

 O presente capítulo visa enquadrar a investigação desenvolvida tendo em conta os 

principais domínios implícitos no problema que norteou o trabalho realizado: a educação em 

ciências numa perspetiva de educação para uma cidadania ativa; as tecnologias de 

informação e comunicação na educação em ciências; o trabalho de projeto; e por último, o 

projeto We Act – no âmbito do qual a investigação se desenvolveu.  

1. Educar em Ciência: Educar para uma Cidadania Ativa 

 Existe um amplo consenso acerca da necessidade de preparar os cidadãos para a 

tomada de decisões – a literacia científica surge como uma das premissas para que esta se 

efetive. A Declaração sobre a Ciência e a Utilização do Conhecimento Científico, proferida 

em Budapeste aquando da Conferência Mundial sobre a Ciência para o século XXI, 

evidencia a preocupação com a necessidade de uma educação científica e tecnológica 

acessível a todos (UNESCO, 2003). Com efeito, é declarado que o ensino científico e 

tecnológico, entendido como uma necessidade estratégica, deve proporcionar aos alunos a 

vivência de situações que lhes permitam aprender a resolver problemas específicos e a 

atender às necessidades sociais fazendo uso, para tal, de conhecimentos e aptidões científicos 

e tecnológicos. É também declarado que o desenvolvimento e expansão de uma literacia 

científica de base em todos os setores sociais é condição fundamental para que a participação 

pública na tomada de decisões relacionadas com a aplicação do novo conhecimento seja 

possível. 

 De acordo com Reis (2006), apesar de serem diversos os significados atribuídos ao 

conceito de literacia científica, todas as propostas envolvem uma maior ou menor ênfase na 

apropriação de conhecimento científico, na compreensão dos procedimentos da ciência e no 

desenvolvimento de capacidades e de atitudes - atitudes científicas e atitudes relativas à 

ciência - considerados necessários à participação ativa e responsável dos cidadãos em 

processos decisórios relacionados com ciência e tecnologia. Esta participação ativa e 

responsável encontra-se subentendida no conceito de cidadania, a qual tende a emergir 

sempre que se torne possível a um indivíduo construir um vínculo – que transcende o legal – 

com um espaço público comunitário, gerando um compromisso social e afetivo traduzível 

em exigência de direitos e assunção de responsabilidades (Figueiredo, 2002). De acordo com 

Sperling e Bencze (2010), a educação para a cidadania e a educação em ciência são, 

frequentemente, tratadas como entidades separadas – cada qual envolvendo conteúdos 

distintamente específicos; caberá aos professores de ciências, em função de diversos fatores, 

incluindo o maior ou menor desconforto pessoal no tratamento de alguns tópicos, abordar os 

assuntos científicos numa perspetiva que englobe a educação para a cidadania. 



8 

  

 Em Portugal, nos últimos anos, a promoção da literacia científica passou a assumir o 

estatuto de principal finalidade da educação em ciência. Com efeito, nas Orientações 

Curriculares para as Ciências Físicas e Naturais do 3.º Ciclo do Ensino Básico (Galvão et al., 

2001) a promoção da literacia científica surge como a grande finalidade da educação em 

ciência. Atendendo a este documento “a literacia científica é assim fundamental para o 

exercício pleno da cidadania”, consubstanciando-se no “desenvolvimento de um conjunto de 

competências que se revelam em diferentes domínios, tais como o conhecimento 

(substantivo, processual ou metodológico, epistemológico), o raciocínio, a comunicação e as 

atitudes” (p. 5). Competência é entendida, neste contexto, e segundo Perrenoud (2002) como 

a “aptidão para dominar um conjunto de situações e de processos complexos, agindo com 

discernimento” (p. 10). Para este autor há duas condições fundamentais para que tal ocorra: 

por um lado, há que dispor de recursos cognitivos pertinentes, de saberes, de capacidades, de 

informações, de atitudes e de valores; por outro, há que conseguir mobilizá-los, isto é, pô-los 

em sinergia no momento oportuno, de forma inteligente e eficaz. Os saberes são assim 

encarados como ferramentas para a ação, pelo que se aprende a utilizá-los através do 

envolvimento em atividades complexas que impliquem a resolução de problemas e a tomada 

de decisões, a pesquisa e o trabalho de projeto – nas quais o resultado nem sempre é certo e 

seguro. Para Perrenoud (2002), “se o que se pretende é que os alunos construam 

competências, essas são as tarefas que eles têm que enfrentar, não uma vez ou outra, mas 

toda a semana, todo o dia, em todas as formas de configurações” (p. 11). 

 Segundo Vilches, Marques, Gil-Pérez e Praia (2007), são vários os autores que têm 

vindo a colocar em causa a conveniência e inclusive a possibilidade da generalidade dos 

cidadãos adquirirem uma formação científica realmente útil para, entre outros objetivos, 

participar na tomada de decisão. A este respeito, Fensham (2002, citado por Vilches, 

Marques, Gil-Pérez & Praia, 2007) questiona até que ponto uma sociedade cientificamente 

literata estará em melhor posição para atuar racionalmente face aos problemas 

sociocientíficos – uma vez que nestes, os conceitos científicos implicados se caracterizam 

por uma elevada complexidade. Vilches, Marques, Gil-Pérez e Praia (2007) contra-

argumentam, defendendo que, mais do que um nível de conhecimentos muito elevado, a 

participação na tomada de decisão requer cidadãos que possuam um mínimo de 

conhecimentos científicos específicos – perfeitamente acessíveis para uma cidadania com 

planeamentos globais e considerações éticas que não exigem qualquer especialização. Com 

efeito, para aqueles autores, a posse de profundos conhecimentos científicos, como os que 

possuem os especialistas, não garante a adoção de decisões adequadas – na realidade, estas 

exigem enfoques que permitam contemplar os problemas numa perspetiva mais ampla, 

analisando as possíveis repercussões a médio e longo prazo. 
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 A necessidade de uma educação em ciência capaz de formar cidadãos que 

compreendam os problemas sociais e as opções existentes – devendo, e podendo, estas ser 

expressas numa linguagem acessível – é tanto mais premente quanto mais emergentes são os 

problemas que a humanidade enfrenta, e enfrentará no futuro. No início deste novo século, a 

proclamação, pelas Nações Unidas, da Década da Educação para o Desenvolvimento 

Sustentável (2005-2014) lança o desafio de uma educação solidária, baseada numa perceção 

realista e consciente da situação do planeta e promotora de atitudes e compromissos 

responsáveis, socialmente justos e ecologicamente sustentáveis (Vilches, Marques, Gil-Pérez 

& Praia, 2007; Martins et al., 2010). Não podemos nem devemos estar alheios ao facto de, 

no início do século XXI, mais de 6,5 mil milhões de pessoas ocuparem um planeta limitado e 

finito em espaço e recursos, caracterizado por desigualdades e marcado por múltiplos e 

profundos problemas socioambientais que se evidenciam tanto a nível local como global. 

Encontramo-nos chegados a uma situação de emergência planetária (Martins et al, 2010), e 

são inúmeros os problemas que temos que enfrentar (Vilches, Marques, Gil-Pérez & Praia, 

2007). A literacia científica não só não constitui um mito irrealizável, que Shamos (1995, 

citado por Vilches, Marques, Gil-Pérez & Praia, 2007) refere, mas antes se impõe como uma 

dimensão essencial de uma cultura de cidadania capaz de enfrentar o estado atual e futuro da 

humanidade (Hodson, 2011). Nas palavras de Chen e Novick (1984, citado por Hodson, 

2011), o desenvolvimento de uma literacia científica representa o meio através do qual se 

poderá evitar situações em que os valores sociais, o envolvimento individual, a 

responsabilidade, a participação na comunidade e a efetiva tomada de decisões democráticas 

sejam dominados e praticados por uma pequena elite. Com efeito, a democracia sairá 

fortalecida quando todos os cidadãos estiverem preparados para confrontar e avaliar assuntos 

sociais controversos relacionados com a ciência – confronto e avaliação fundados não apenas 

em emoções mas, sobretudo, em conhecimento e raciocínio (Hodson, 2011).  

 Um modelo de educação em ciência que vise desenvolver nos alunos a capacidade 

de pensarem de forma crítica e de agirem em prol da transformação social permite preparar 

cidadãos informados, críticos e ativos que esperam, e exigem, ser participantes plenos dos 

processos de tomada de decisão – tanto ao nível das comunidades locais, regionais, nacionais 

como internacionais (Hodson, 2011). No entanto, a educação em ciência nos diferentes 

níveis de escolaridade, ao longo de vários anos, tem-se centrado, fundamentalmente, na 

memorização de conteúdos, na realização de atividades de mecanização e na aplicação de 

regras (Costa, 1999; Chagas, 2000). Este modelo, centrado essencialmente na aquisição de 

factos e leis, leva o aluno a adquirir um conjunto de conhecimentos e técnicas que lhe 

permitem, à medida que progride na escolaridade, aprender novas técnicas e novos 

conhecimentos, bem como a obter mecanismos necessários para dar resposta aos testes de 
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avaliação. Este modelo de ensino das ciências tem sido alvo de críticas, de entre elas o ser 

prescritivo e impessoal, não havendo lugar para as opiniões dos alunos e para a criatividade 

(Chagas, 2000). É fundamental que a Escola lhes propicie ocasiões para que aprendam a 

pensar criticamente, bem como contextos de participação em que aprendam a construir e a 

assumir compromissos, percebendo que a sua voz pode ter influência no que acontece 

consigo, com os outros e com o mundo em seu redor (Figueiredo, 2002). As ocasiões e 

contextos referidos não se coadunam com um modelo de ensino fundamentalmente 

transmissivo, no qual o aluno é encarado como elemento passivo no processo de ensino-

aprendizagem e os seus conhecimentos não são valorizados. Coadunam-se antes com um 

modelo de ensino centrado nos alunos e nos problemas que eles consideram interessantes e 

socialmente relevantes (Reis, 2013a) em que os professores interpretam, gerem e adaptam o 

currículo em função dos alunos e dos contextos emergentes - sociais, ambientais, 

tecnológicos, entre outros (Costa, 1999; Cachapuz, Praia & Jorge, 2002; Reis, 2013a) – 

compreendendo-o como promotor de competências socialmente relevantes para os cidadãos. 

Um modelo em que os professores, fazendo também uso das tecnologias de informação e 

comunicação, propõem tarefas diversificadas que incluam problemas, projetos e 

investigações concebidos e conduzidos pelos alunos, atividades de discussão focadas na 

identificação de soluções para os problemas e na tomada de decisões, iniciativas de ativismo 

baseadas nos resultados das pesquisas realizadas (Reis, 2013a) - estimulando diferentes 

formas de trabalho e de interação entre os alunos. Um modelo em que os professores deixam 

de estar preocupados exclusivamente com a transmissão exaustiva de um conjunto de 

conhecimentos passando também a contemplar “a promoção de competências cognitivas, 

sociais e morais necessárias à autonomia intelectual e ao envolvimento ativos dos cidadãos 

na identificação de problemas e na procura de soluções para esses mesmos problemas, num 

ambiente democrático” (Reis, 2013a, p. 8). 

 Segundo Galvão (2005), a investigação nacional e internacional aponta para que o 

ensino das ciências seja “atento, estimulante e criativo” (p. 2). O papel do professor é 

fundamental – com efeito, um ensino atento implica, daquele, a capacidade de atender a 

diferenças, interesses e pontos de partida dos seus alunos, com vista a proporcionar-lhes 

experiências pedagógicas adequadas. Um ensino das ciências estimulante é aquele que ajuda 

“as crianças a não ter medo, que os ajuda a fazer perguntas, que os ajuda a fazer 

investigação, a olhar para o mundo a procurar respostas “ (p. 5) – um ensino estimulante 

parte dos interesses e da curiosidade dos alunos, permitindo-lhes aprender sobre temas que 

fazem parte da sua realidade. Tal perspetiva não se coaduna com estratégias tradicionais, em 

que, nas palavras de uma professora, “as ciências são para decorar” (p. 5) – com efeito, a 

abordagem a levar a cabo pelo professor terá que ser forçosamente diferente. Por último, um 
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ensino das ciências que seja criativo requer, do professor, vontade, paciência, a capacidade 

de olhar para o currículo numa perspetiva de adequação de adaptação aos alunos, tornando-o 

equilibrado entre os conteúdos a lecionar e as estratégias criativas e estimulantes a adotar 

(Galvão, 2005). 

 Para Roth (2001), o ensino da ciência que as escolas realizam contrasta com o modo 

como naturalmente aprendemos – para este autor, aprendemos de um modo quase acidental 

em resultado do nosso envolvimento em ações que são, para nós, relevantes e cheias de 

significado. O ensino da ciência escolar foca-se, de um modo descontextualizado, nos 

conceitos e teorias científicas – é aqui que subjaz a raiz do problema do desinteresse dos 

alunos relativamente às aprendizagens em ciência (Roth, 2001). O ensino contextualizado da 

ciência, que envolva os alunos e os motive para agirem perante situações específicas – 

situações com as quais não só eles se identifiquem mas também a sociedade – permite que, 

ativamente, realizem tarefas capazes de modificar o mundo onde vivem. Assim, os alunos 

aprendem, de um modo acidental, e atribuem significado ao que aprendem – as suas ações, 

mais do que se assemelharem ao seu futuro poder de cidadania, manifestam já esse poder. A 

participação em práticas relevantes para a comunidade reforça a perceção da relevância da 

escola para a vida (Roth, 2001). Para este autor a literacia científica alcança-se através da 

expansão do potencial de ação dos alunos, e não através da aprendizagem de um corpo 

básico de conhecimentos, que estará sempre aquém das necessidades do momento. Para tal, a 

educação em ciência deve proporcionar o desenvolvimento de uma visão crítica da sociedade 

e dos valores que a sustentam, levando os alunos a questionar-se sobre o que podem fazer 

para a modificar, no sentido de se alcançar uma democracia mais justa e social (Hodson, 

2004). A educação em ciência não deve apenas educar sobre cidadania, mas acima de tudo, 

educar para e na cidadania – o que pressupõe dotar os alunos de capacidade de ação cívica, 

desenvolvendo valores, capacidades e conhecimentos. A capacidade de ação cívica é um 

aspeto muito importante para Figueiredo (2002). Com efeito, para a autora, a educação para 

a cidadania não é concretizável “através de um discurso, de uma retórica em torno de valores 

e/ou virtudes, mas sim através de experiências de vida, sendo, por isso, mais uma prática do 

que um discurso, é mais uma ação/reflexão do que conteúdo e/ou informação” (p. 55).  

 A componente de ação sociopolítica comunitária baseada em investigação deve estar 

presente em qualquer currículo de ciências, sendo considerada por Hodson (2011) como uma 

importante dimensão da literacia científica. Tal possibilita capacitar os alunos como críticos 

e construtores de conhecimento em alternativa ao papel de meros consumidores de 

conhecimento como os sistemas de educação em ciência muitas vezes parecem fazer 

(Sperling & Bencze, 2010). A ação sociopolítica, assumindo diferentes formas, pode ser 
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mais ou menos direta, individual ou coletiva – em contexto escolar tende a desenvolver-se de 

modo coletivo (Jensen, 2002). 

 Hodson (2011) propõe o termo literacia científica crítica universal como grande 

finalidade para a educação em ciência. Aquela deverá ser desenvolvida em todos os 

cidadãos, conferindo-lhes independência intelectual e autonomia pessoal. Para tal a educação 

em ciência deverá centrar-se em assuntos e assumir um caráter mais politizado – permitindo 

munir os alunos com a capacidade e o compromisso para uma ação apropriada, responsável e 

efetiva no que respeita a problemas sociais, económicos, ambientais e éticos. Segundo este 

autor, tal não será possível de alcançar através de currículos clássicos e métodos de ensino 

transmissivos (Hodson, 2011). Com efeito, a mobilização de conhecimentos científicos para 

a ação só será possível se estes conhecimentos forem ensinados e experimentados, pelo 

menos parcialmente, nos contextos em que poderão ser utilizados – o envolvimento em ação 

social e ambiental é uma das possibilidades (Hodson, 2004). A educação para a ação 

sociopolítica permite que os alunos desenvolvam a noção de que o ambiente não nos é dado 

– ele é socialmente construído. E é-o na medida em que agimos e modificamos o ambiente 

natural, construindo-o e reconstruindo-o através das nossas ações sociais – esse ambiente 

reflete o contexto sociocultural em vigor; como tal, os problemas ambientais dizem-nos 

respeito, e não são inevitáveis (Hodson, 2004; Karahan, 2012). A sua resolução requer mais 

do que uma rápida remediação tecnológica – requer que se alterem hábitos e estilos de vida. 

Nesse sentido, torna-se uma necessidade premente educar os alunos para os problemas 

ambientais de modo a que estejam alerta e conscientes da sua existência e se sintam mais 

motivados em agir em prol da sua resolução (Karahan, 2012). Segundo Karahan (2012), 

muito embora não existam estudos suficientes que permitam correlacionar de forma 

fortemente sustentada a literacia científica e o ativismo ambiental, quer os trabalhos de 

Lester et al. (2006) bem como os de Coertjens, Pauw, De Maeyer e Van Petegem (2010) 

concluem que existe uma associação positiva entre a literacia científica dos alunos e as suas 

atitudes relativamente ao ambiente. 

2. As Tecnologias de Informação e Comunicação e o Ensino das Ciências 

 A acentuada evolução das tecnologias de informação e comunicação (TIC) e o 

aumento considerável da sua utilização tornam o computador uma ferramenta cada vez mais 

indispensável em praticamente todos os aspetos da vida diária – esta realidade está a 

transformar o mundo e o modo como é perspetivada a educação (Lou, Abrami & 

d’Apollonia, 2001; Coutinho, 2009; Martinho & Pombo, 2009). Facilitando a produção, a 

consulta e a comunicação, as TIC podem “potenciar a pessoa como um seu prolongamento 

de memória e de ação” (Patrocínio, 2009, p. 47) contribuindo para a promoção da autonomia 

e para a realização pessoal. As tecnologias de informação e comunicação geram múltiplas 
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potencialidades, criam inúmeros novos cenários e promovem ambientes – reais ou virtuais – 

extremamente ricos e promotores de uma multiplicidade de experiências pedagógicas 

(Coutinho, 2009; Martinho & Pombo, 2009).  

 As TIC podem constituir um elemento valorizador das práticas pedagógicas, já que 

acrescentam, em termos de acesso à informação, flexibilidade e diversidade de suportes no 

seu tratamento e apresentação. Valorizam, ainda, os processos de compreensão de conceitos 

e fenómenos diversos, na medida em que conseguem associar diferentes tipos de 

representação que vão desde o texto, à imagem fixa e animada, ao vídeo e ao som (Martinho 

& Pombo, 2009). Contudo, o entusiasmo e a esperança que se deposita nas tecnologias não 

podem ser tomados, por si só, como a solução para todos os problemas educativos (Lou, 

Abrami & d’Apollonia, 2001; Martinho & Pombo, 2009) - a inclusão das TIC não implica, 

forçosamente e por si só, uma melhoria das condições existentes (Patrocínio, 2004). Com 

efeito, a atualização tecnológica da escola, concretizada através da introdução das TIC no 

ensino, deve ser encarada como integrando um processo maior de evolução social e 

educativa (Ponte, 1997).  

 As transformações ocorridas na sociedade apelam por mudanças nas práticas 

educativas, mas aquilo a que se assiste é um distanciamento crescente entre as atividades 

desenvolvidas na escola e a vida dos alunos. Inovar, com as TIC, tendo em vista uma efetiva 

transformação das práticas educativas, requer uma ação conjunta de todos os sujeitos 

envolvidos no processo educacional (Coutinho, 2009). Esta ação conjunta revela-se, 

contudo, mais desafiante para muitos professores – com efeito, a utilização das TIC no dia a 

dia e em contextos de aprendizagem informal é, segundo Barbosa e Loureiro (2011), uma 

realidade para a maioria dos alunos mas para apenas alguns professores. Para estes a falta de 

competências, motivação e formação no âmbito da utilização das TIC têm-se constituído 

como obstáculos importantes à integração daquelas na escola (Barbosa & Loureiro, 2011).  

 A estratégia de acrescentar a tecnologia às atividades já existentes na escola e nas 

salas de aula, sem alterar as práticas habituais de ensinar, não produz bons resultados na 

aprendizagem dos alunos (Miranda, 2007). Contudo, esta tem sido uma das estratégias mais 

utilizadas pelos professores (Miranda, 2007). Sendo várias as razões para que tal aconteça, a 

autora refere que uma delas se prende “com o facto da integração inovadora das tecnologias 

exigir um esforço de reflexão e de modificação de conceções e práticas de ensino, que 

grande parte dos professores não está disponível para fazer” (p.44). A autora reconhece ainda 

que a alteração destes aspetos não se afigura uma tarefa fácil, implicando esforço, 

persistência e empenho. Também Ponte (2000) se debruçou sobre a problemática da efetiva 

utilização das TIC pelos professores. A propósito da diversidade de atitudes manifestadas 

por aqueles relativamente às tecnologias de informação e comunicação, o autor refere que 
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alguns as encaram com desconfiança, “procurando adiar o máximo possível o momento do 

encontro indesejado” (p. 64); outros utilizam-nas no seu quotidiano, mas não sabem como as 

integrar na sua prática profissional; outros, ainda, procuram utilizá-las nas suas aulas “sem, 

contudo, alterar as suas práticas” (p. 64). Uma minoria entusiasta “desbrava caminho, 

explorando incessantemente novos produtos e ideias” (p. 64). Para o autor esta é uma 

situação compreensível – com efeito, “toda a técnica nova só é utilizada com desenvoltura e 

naturalidade no fim de um longo processo de apropriação” (p. 64). Como afirma Seymour 

Papert (1997, p. 54) “o modo de alguém adquirir fluência em tecnologia é semelhante ao 

modo de adquirir fluência numa língua. A fluência vem com a utilização.”. 

 A integração curricular das TIC implica que se determine, por um lado, que recurso 

tecnológico se pretende utilizar e, por outro, que método de implementação é apropriado 

para determinada situação e contexto pedagógicos – este processo envolve, assim, uma 

dimensão tecnológica e uma outra, pedagógica, que não devem ser confundidas (Ponte, 

2000). Aquela determinação está nas mãos dos agentes educativos – os professores 

desempenham um papel crucial em qualquer inovação e mudança educativa, devendo refletir 

acerca dos fatores que contribuem para que as TIC melhorem, efetivamente, o processo de 

ensino-aprendizagem (Jonassen, Carr & Yueh, 1998; Coutinho, 2009). Ao professor pede-se 

que, para além da fluência resultante de uma utilização constante das (novas) TIC, encontre 

também formas produtivas e viáveis de as integrar no processo de ensino e aprendizagem, no 

quadro dos currículos atuais e dentro dos condicionalismos existentes em cada escola (Ponte, 

2000). As TIC aproximam alunos e professor na medida em que ambos necessitam de 

aprender a utilizá-las – o professor, não raras vezes, deixa de ser a autoridade incontestada 

do saber para passar a ser aquele que menos sabe, ainda que tal não constitua uma 

modificação menor do seu papel profissional (Ponte, 2000). Através das TIC, professor e 

alunos passam “a ser parceiros de um mesmo processo de construção do conhecimento” 

(Ponte, 2000, p.77), alterando-se profundamente a relação entre ambos. De (re)transmissores 

de conteúdos, os professores passam a ser “co-aprendentes com os seus alunos” (p. 77) – este 

deslocamento da ênfase essencial da atividade educativa “é uma das consequências 

fundamentais da nova ordem social potenciada pelas TIC e constitui uma revolução 

científica de grande alcance” (p.77). 

 Das várias ferramentas, métodos e técnicas que coexistem nas escolas no domínio 

das TIC, o computador destaca-se, pois é o elemento em relação ao qual existe uma maior 

interação (Ponte, 2000). Para Patrocínio (2004), a sua utilização em contexto de sala de aula 

deverá ser “tão natural como as esferográficas, os livros ou os cadernos de trabalho” (p. 

344). A invisibilidade do computador será tanto maior quanto mais efetiva for a adaptação da 

tecnologia à pedagogia, e da pedagogia à tecnologia. Apenas o conhecimento profundo das 
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ferramentas tecnológicas e das suas formas de utilização poderá permitir aos professores 

selecionar os métodos e os meios mais adequados às suas necessidades e objetivos 

educativos. Sendo certo que aqueles se sentem mais confiantes quando dominam os assuntos 

perante os alunos (Patrocínio, 2004), a utilização pessoal das TIC é essencial, porquanto 

permite encorajar as atividades a desenvolver em contexto escolar. Importa que os 

professores estejam conscientes que para os alunos a utilização das TIC é, desde logo, um 

elemento de motivação que atrai a sua atenção (Ponte, 2000; Costa, 2001) – o que começa 

por ser novidade e prazer gerados pela simples utilização das TIC, acaba por resultar num 

maior empenho nas atividades letivas. Adicionalmente, a utilização destas tecnologias 

potencia o desenvolvimento da criatividade e da imaginação, proporcionando também uma 

aprendizagem colaborativa (Costa, 2001).  

 Em Portugal, à semelhança do que sucedeu noutros países, o incentivo à utilização 

das TIC na escola concretizou-se através de diversas medidas, das quais se destaca a 

introdução da disciplina de TIC. Contudo, tal medida revelou-se pouco consensual (Barbosa 

& Loureiro, 2011). Se, para alguns autores tal poderá conduzir a uma abordagem meramente 

tecnológica da disciplina, para outros representa uma primeira etapa de utilização intensiva 

das TIC, tendo como objetivos a familiarização dos alunos na utilização do computador e da 

internet e o combate à infoexclusão (Balanskat, Blamire & Kefala, 2006). Findada a etapa de 

familiarização, as TIC devem tornar-se parte integrante e transversal do processo de ensino e 

aprendizagem – movendo-se a sua utilização para as salas de aula. Para Raby (2004, citado 

em Barbosa & Loureiro, 2011), a introdução das TIC como uma disciplina curricular nova e 

autónoma não se afigura como uma necessidade – esta autora defende antes uma utilização 

integrada, diária, habitual, regular ou frequente das tecnologias de informação e 

comunicação no processo de ensino e aprendizagem. Integração surge, neste contexto, com o 

objetivo de utilizar as TIC no sentido de criar situações que apoiem e encorajem a 

aprendizagem (Ilabaca, 2003). Contudo, atendendo às orientações curriculares para a 

disciplina de TIC (ME, 2006), a existência de uma disciplina autónoma não implica uma 

abordagem forçosamente não integradora do conjunto das aprendizagens curriculares dos 

alunos. Com efeito, a disciplina de TIC pode potenciar a integração curricular das 

tecnologias de informação e comunicação se for organizada ao nível do Conselho de Turma, 

assente na articulação entre professores. Considera-se que a própria disciplina de TIC, mais 

do que representar um mero suporte, pode “funcionar como motor dessa integração” (ME, 

2006, p.3), permitindo que “os alunos sejam confrontados com a utilização das aplicações 

informáticas mais comuns em contextos concretos e significativos” (p.5). O trabalho 

interdisciplinar, assente em “pequenos projetos que resultem da identificação de problemas 

específicos e cuja resolução passe pela necessidade de utilização das TIC” (p.6) revela-se 
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fundamental. Também o documento das metas curriculares para a disciplina de TIC nos 7.º e 

8.º anos (Horta, Mendonça & Nascimento, 2012) coloca a tónica no desenvolvimento de 

pequenos projetos interdisciplinares, devidamente contextualizados, que possibilitem a 

criação de produtos através da utilização do computador. Tal permite que o aluno encare a 

utilização das aplicações informáticas “não como um fim, em si, mas como uma ferramenta 

poderosa para facilitar a comunicação, a colaboração, o tratamento de dados e a resolução de 

problemas” (p. 2). Também os professores beneficiam de uma abordagem integradora das 

TIC no processo de ensino e aprendizagem na medida em que esta favorece o 

desenvolvimento de competências de trabalho colaborativo (ME, 2006). 

 As TIC, oferecendo possibilidades na promoção de competências de autonomia, 

devem ser encaradas como um recurso de excelência para o desenvolvimento de novas 

metodologias de trabalho, conferindo aos alunos maior responsabilidade nas suas atitudes e 

desempenhos numa sociedade plural, democrática e tecnológica (Gil-Pérez, 1998; Chagas, 

2000; Cachapuz, Praia & Jorge, 2002; Coutinho, 2009). Para Miranda (2007), os efeitos 

positivos da utilização das TIC na aprendizagem dos alunos só se verificam quando os 

professores as utilizam “com os alunos: a) como novos formalismos para tratar e representar 

a informação; b) para apoiar os alunos a construir conhecimento significativo; c) para 

desenvolver projetos, integrando (e não acrescentando) criativamente as novas tecnologias 

no currículo” (pp. 44-45). 

 O potencial das TIC no processo de ensino e aprendizagem das ciências advém, 

sobretudo, da possibilidade de criação de contextos promotores de aprendizagens 

significativas, da criação de comunidades de aprendizagem, do acesso à informação e ao 

conhecimento e do desenvolvimento de estratégias de trabalho colaborativo e cooperativo 

(Osborne & Hennessy, 2003). Para tal as TIC devem ser encaradas como parte integrante do 

processo de ensino e aprendizagem, não somente como mera atividade complementar 

(Cachapuz, Praia & Jorge, 2002). As competências que uma abordagem curricular 

integradora permite fazer desenvolver nos alunos cruzam-se com aquelas cujo 

desenvolvimento é valorizado e promovido pela própria educação em ciências – com efeito, 

as tecnologias de informação e comunicação facilitam o acesso a um imenso conjunto de 

informações e recursos científicos cuja utilização implica o desenvolvimento de capacidades 

de avaliação, interpretação e reflexão crítica (Osborne & Hennessy, 2003; ME, 2006). Deste 

modo, a integração curricular das TIC no ensino das ciências facilita a aproximação da 

ciência escolar à ciência contemporânea (Osborne & Hennessy, 2003). 

 O caráter de relevância das TIC no ensino das ciências concretiza-se através dos seus 

diversos modos/formas de utilização, os quais incluem, segundo Osborne e Hennessy (2003): 

a) ferramentas para aquisição, processamento e interpretação de dados; b) software 
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multimédia para simulações e atividades experimentais investigativas virtuais; c) sistemas de 

informação e bases de dados online e offline; d) ferramentas de publicação e apresentação; e 

e) tecnologias de projeção. Também Murphy (2003) sistematiza o modo de integração 

curricular das TIC no ensino das ciências, equacionando-as como uma ferramenta, fonte de 

referência, meio de comunicação e meio de exploração. Encaradas como ferramenta, as TIC 

podem ser utilizadas com a finalidade de construção de gráficos e bases de dados, por 

exemplo; sendo utilizadas como fonte de referência, as TIC, na forma de bases de dados 

online e offline, contidas em DVD ou CD-ROM, representam uma fonte de informação a que 

os alunos podem aceder e utilizar; enquanto meio de comunicação, as TIC permitem, por 

exemplo, a utilização do correio eletrónico, a discussão em chats e blogues e a construção 

colaborativa em ambiente wiki; por último, perspetivadas como meio de exploração, as TIC 

possibilitam a vivência de situações investigativas e experimentais através, por exemplo, da 

exploração de programas de simulação. 

 São diversos os benefícios decorrentes da utilização integrada das TIC no ensino das 

ciências. De acordo com o relatório da British Educational Communications and Technology 

Agency (BECTA, 2003) e com as conclusões de Osborne e Hennessy (2003) as TIC 

possibilitam um ensino das ciências mais interessante, motivador, autêntico e relevante para 

os alunos, sustentado em dados reais e concretos; permitem-lhes dedicar mais tempo à 

observação, discussão e análise de informações evitando despenderem tempo a realizar 

tarefas repetitivas que podem ser conduzidas por um computador; criam oportunidades para 

a vivência de situações de trabalho colaborativo e de comunicação; ampliam a gama de 

materiais que podem ser utilizados tornando mais fácil ao professor ensinar atendendo aos 

diferentes estilos de aprendizagem dos alunos; e, por último, constituem-se como 

oportunidades para os professores de ciências fazerem uso da criatividade no modo como 

planeiam e implementam as estratégias de ensino. 

 São diversas as possibilidades de utilização das TIC no contexto do ensino das 

ciências. A produção de vídeos digitais em sala de aula, no contexto de um trabalho de 

projeto, consubstancia-se como altamente motivadora para os alunos e vantajosa para o 

processo de ensino e aprendizagem (Vargas, Rocha & Freire, 2007; Hilton, 2010; Almeida, 

Rezende & Lima, 2012; Menezes, Kalhil, Maia & Sampaio, 2008; Karahan, 2012).  

 Quando os alunos pesquisam, desenham e constroem um artefacto representando o 

seu conhecimento, envolvem-se num processo de aprendizagem mais profundo (Papert, 

2008) – o processo de produção de vídeos digitais, desenhados e construídos pelos alunos 

através da utilização das TIC, afigura-se assim como potencialmente promotor de 

aprendizagens significativas. Seymour Papert, um defensor da utilização das tecnologias em 

contexto educativo, afirma que se pudéssemos utilizar a tecnologia para construir algo, 
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construir-se-iam coisas muito mais interessantes e aprender-se-ia muito mais através dessas 

construções (Papert, 2008).  

 A construção de conhecimento pelo aluno manifesta-se de forma mais evidente 

quando este se envolve na construção de algo exterior a si mesmo ou que possa, pelo menos, 

ser partilhado – quer seja um castelo de areia, uma máquina, um programa de computador, 

um livro (Papert, 2008). Para autores como Jonassen, Myers e McKillop (1996), ainda que 

os alunos possam construir representações pessoais significativas sem ser necessário 

produzirem artefactos fisicamente exteriores a si próprios, a construção de conhecimento 

revela-se mais evidente quando os alunos colaboram na produção e partilha das suas 

representações acerca do seu conhecimento do mundo. A produção de artefactos multimédia 

representa, para aqueles autores, uma excelente oportunidade para os alunos construírem o 

seu próprio conhecimento, revelando-se uma tarefa altamente motivadora e completa. Ao 

invés da utilização do multimédia como fonte de informação que os alunos consultam com a 

finalidade de adquirirem conhecimento, Jonassen, Myers e McKillop (1996) defendem ser 

mais benéfica a construção social pelos alunos de bases de conhecimento multimédia que 

reflitam o entendimento pessoal e comunitário acerca do assunto/tema estudado. O processo 

de pesquisa, organização e construção de tais bases de conhecimento implica um maior 

envolvimento dos alunos e o desenvolvimento de competências de pensamento crítico e 

literacia (Jonassen, Myers & McKillop, 1996). Estes autores afirmam que o modo mais 

rápido de aprendermos algo sobre um determinado assunto ocorre quando nos vemos 

confrontados com a necessidade de o ensinar – de o desenhar através da construção de algo, 

que pode ter ou não existência física.  

 As TIC revelam-se assim uma componente fundamental do processo de construção 

de artefactos e de partilha dos mesmos – com efeito, a internet constitui-se como uma 

excelente plataforma para esse efeito (McDonald & Hoban, 2009). A partilha através da 

internet permite, por um lado, que outros tenham acesso ao artefacto produzido; permite, 

também, que os produtores do mesmo se sintam mais motivados e incentivados a criar, uma 

vez que sabem, à partida, que o seu artefacto representará mais do que um mero produto a 

ser entregue apenas ao professor. Permite ainda aos alunos criarem noções mais concretas e 

estabelecerem conexões pessoais com o novo conhecimento (Papert, 2008). Um vídeo digital 

produzido pelos alunos e partilhado através da internet deixará assim de representar apenas 

um trabalho produzido para satisfazer as necessidades de uma tarefa escolar, podendo 

representar também um recurso útil e significativo para outros alunos. Baytak (2009, citado 

por Karahan, 2012) enfatiza também a importância de se partilharem os artefactos uma vez 

que tal representa uma oportunidade para os alunos obterem feedback, redesenharem o 

artefacto e reconstruírem o conhecimento de um modo mais eficaz. 
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 McDonald e Hoban (2009) realizaram uma investigação através da qual professores 

de ciências em formação construíram e partilharam através de um website os artefactos 

produzidos com o objetivo de representarem conceitos científicos abstratos e complexos (na 

forma de slowmations). A investigação permitiu concluir que não só os professores 

conseguiram adquirir conhecimento relativo aos conceitos trabalhados, mas também que a 

partilha dos artefactos construídos se revelou altamente motivadora, levando-os a 

empenharem-se mais na tarefa. 

 Karahan (2012) desenvolveu uma investigação que pretendeu avaliar o impacto da 

construção e partilha de artefactos (vídeos) na capacidade de alunos de ciências 

demonstrarem estar alerta e agirem perante problemas ambientais. Os alunos construíram 

vídeos que refletiram os seus conhecimentos, atitudes, estado de alerta e ativismo acerca de 

problemáticas ambientais. Os artefactos foram depois partilhados e divulgados por meio de 

um website criado para esse efeito, através do qual os alunos puderam também comunicar. O 

autor do estudo concluiu que o estado de alerta (awareness) e a capacidade de ativismo dos 

alunos foram desenvolvidos através do envolvimento no processo de construção e partilha 

dos artefactos, sendo que a sua motivação e envolvimento (engagement) foram 

positivamente afetados. 

 Hilton (2010) realizou uma investigação com a finalidade de avaliar o potencial da 

produção de vídeos pelos alunos ingleses do year 7 nas aprendizagens de ciências. Para o 

efeito o estudo foi conduzido em duas turmas que trabalharam a mesma temática – numa 

delas os alunos produziram um vídeo, na outra, um cartaz. Ambos os artefactos seriam 

utilizados para sensibilizar e ensinar outros alunos. O autor concluiu que os alunos que 

realizaram a tarefa de construção do vídeo se envolveram mais na sua realização, 

colaborando de modo mais efetivo, manifestando uma maior preocupação na compreensão e 

posterior explicitação dos conceitos científicos subjacentes. 

 Os processos de construção de artefactos, como aqueles referidos nos estudos 

indicados anteriormente, recorrem, grandemente, ao trabalho de projeto, envolvendo os 

alunos em atividades planeadas e sequenciais, ao longo de um período alargado de tempo, 

num ambiente de trabalho colaborativo – os alunos envolvem-se nas atividades com vista a 

construírem artefactos que representam as suas ideias (Reynolds & Caperton, 2011; Pereira 

& Filho, 2013). 

 A construção de vídeos pelos alunos, estando, geralmente, associada ao lazer e 

entretenimento, pode também ser utilizada como atividade de ensino e aprendizagem das 

ciências (Serafim & Sousa, 2011). Vargas, Rocha e Freire (2007) apontam vários benefícios 

educativos, dos quais se destacam: a) a possibilidade de desenvolvimento do pensamento 
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crítico, uma vez que neste tipo de atividade os alunos tendem a desenvolver uma base 

analítica que lhes permite tornarem-se consumidores mais observadores e críticos em relação 

aos produtos dos média; b) a promoção de competências de comunicação e de expressão; c) 

a integração de diferentes capacidades, mobilizando-se a linguagem e a lógica, entre outras; 

d) a valorização do trabalho colaborativo, da interação social e a promoção do respeito pelas 

opiniões divergentes bem como da responsabilidade partilhada. 

 Abordar conteúdos através da construção de um vídeo desafia os alunos – estes 

tendem a aprender com mais facilidade dado que utilizam diferentes recursos cognitivos e 

tecnológicos durante a sistematização e a aplicação de conhecimentos (Almeida, Rezende & 

Lima, 2012; Serafim & Sousa, 2011). Através da interação com imagens, sons e textos, os 

alunos são estimulados a utilizar a intuição e a lógica, a emoção e a razão no processo 

criativo – experimentando o prazer de ver representadas as próprias ideias e o seu olhar sobre 

o mundo (Almeida, Rezende & Lima, 2012; Serafim & Sousa, 2011). A produção de um 

vídeo tendo como finalidade abordar temáticas ambientais impulsiona o desenvolvimento de 

um processo de reflexão, construção e negociação de significados. Constitui-se também 

como uma oportunidade de aprendizagem na qual os diferentes conteúdos são abordados de 

um modo pluridimensional – concetual, procedimental e atitudinal (Almeida, Rezende & 

Lima, 2012). Independentemente da temática subjacente ao projeto, a produção de vídeos 

pelos alunos afigura-se como uma prática que permite explorar aspetos que decorrer do 

deslocamento do aluno do papel de sujeito passivo – mero recetor – para um sujeito ativo – 

simultaneamente recetor e produtor (Pereira & Filho, 2013). 

 A construção de vídeos tendo por base problemáticas ambientais com o objetivo de 

sensibilizar a comunidade e promover alterações comportamentais fundamenta-se numa 

conceção de ciência e de educação em estreita relação com a emancipação e a conquista da 

cidadania (Almeida, Rezende & Lima, 2012). Não só os alunos beneficiam com este tipo de 

estratégia de ensino, como também os professores ganham com ela - adquirindo e 

aperfeiçoando o domínio de recursos e ferramentas para a produção audiovisual, o que os 

ajuda a conquistarem autonomia na escolha de materiais e recursos didáticos adequados às 

situações de ensino e aprendizagem. 

3. O Trabalho de Projeto 

 O termo projeto encerra em si mesmo alguma ambiguidade e polissemia. Para 

Cortesão, Leite e Pacheco (2002) projeto diz respeito a um trabalho que, sendo elaborado em 

conjunto, cresce com contribuições e atividades diversificadas. Para estes autores este 

conceito de projeto encontra-se em estreita associação com conceções de educação “que não 

se coadunam com a uniformização e que não se esgotam na instrução e acumulação de 
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conhecimento” (p. 24). Está também associado ao reconhecimento da importância do 

envolvimento de alunos e professores nos processos que visam a construção de 

conhecimentos e saberes significativos e funcionais – saberes que, partindo de situações 

reais, são transferíveis para as mesmas. O conceito de projeto associa-se também ao 

reconhecimento da importância do envolvimento das escolas e agentes educativos em planos 

que trabalhem os problemas que afetam as sociedades atuais – locais ou globais – criando-se 

condições para uma formação pertinente e com sentido para todos. Situando-se na interface 

da expectativa e da intervenção, os intervenientes de um projeto passam forçosamente da 

situação protegida de espectador à posição vulnerável de ator – as suas ideias, traduzidas em 

propostas, ações, efeitos e resultados, passam a estar acessíveis aos outros, que podem 

também criticar as suas realizações (Cortesão, Leite & Pacheco, 2002). Para além de uma 

intenção e plano, um projeto é também uma ação e produto – ação que deve trazer um valor 

acrescentado à situação presente e que se concretiza no futuro. Distanciando-se de uma 

prática educativa uniforme, o trabalho por projetos pedagógicos pressupõe a articulação 

entre as intenções dos alunos (respostas às suas questões) e as ações (atividades planificadas 

e realizadas pelos alunos com vista à obtenção das respostas) decididas consensualmente e 

realizadas em cooperação (Ferreira, 2010). As mudanças nos alunos resultam desta interação 

entre intenções e ações – mudanças visíveis nos novos saberes e nas novas competências 

adquiridas, que se materializam nos produtos que sintetizam as aprendizagens feitas 

(Perrenoud, 2001). 

  No campo educativo o termo projeto surge com Kilpatrick e com o seu artigo, 

publicado em 1918, intitulado The Project Method (Ferreira, 2013). Declarado então como 

um método, o projeto surge como uma forma de ensino e aprendizagem mais próximos das 

necessidades e dos interesses dos alunos – Kilpatrick considerava a educação escolar da 

época excessivamente teórica, abstrata e sem sentido e utilidade para aqueles (Ferreira, 

2010). Para Kilpatrick, a educação escolar dos alunos, mais do que representar uma mera 

preparação para a vida, deveria ser parte da própria vida – nesse sentido, o autor defendia 

que as necessidades e os interesses dos alunos deveriam ser encarados como centrais no 

processo educativo, originando-se, a partir deles, projetos planificados e desenvolvidos 

cooperativamente pelos próprios. Desta forma Kilpatrick acreditava que os alunos teriam 

oportunidade para serem melhores cidadãos, atentos, capazes de pensar e de agir, 

autoconfiantes, rápidos na adaptação às condições sociais mais eminentes e dotados de um 

pensamento crítico que tornaria difícil serem ludibriados (Ferreira, 2010). Kilpatrick propõe, 

assim, que os projetos ocupem um lugar central nas práticas escolares em virtude de serem a 

unidade típica da vida que vale a pena viver numa sociedade democrática – para aquele autor 
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basear a educação em projetos é identificar o processo de educação com a própria vida 

(Abrantes, 1995).  

 Para Abrantes (1995) o termo projeto associa-se à necessidade de lidarmos com uma 

situação complexa que requer planeamento e desenvolvimento de estratégias e ações 

adequadas, que, podendo ser individuais, implicam geralmente o trabalho de uma equipa de 

pessoas ao longo de um período de tempo mais ou menos prolongado, pressupondo, muitas 

vezes, interdisciplinaridade. Tais situações – complexas, requerendo uma abordagem 

intencional e organizada – caracterizam o nosso tempo, nos mais diversos campos de 

atividade. A este respeito Ferreira (2004) afirma que a importância do projeto como forma de 

atuar se tem intensificado em todas as áreas da atividade humana – assim, saber conduzir e 

participar em projetos tornou-se uma aprendizagem fundamental para se viver e participar de 

pleno direito numa sociedade democrática. Um projeto constitui o suporte de uma educação 

para a cidadania e aprendizagem ao longo da vida, bem como da assunção de 

responsabilidade nos processos de mudança social (Cortesão, Leite & Pacheco, 2002). Ao 

aproximar os saberes escolares dos saberes sociais, o trabalho de projeto mobiliza tanto a 

escola como os alunos na construção ativa e articulada dos saberes e na transformação social. 

 Alguns autores referem-se a metodologia de projeto (Ferreira, 2010), outros a 

trabalho de projeto (Abrantes, 1995); outros ainda a pedagogia de projeto (Figueiredo, 

2000). Para Abrantes (1995) parece ser mais frutuoso que o trabalho de projeto seja encarado 

como uma “filosofia ou uma perspetiva pedagógica” pelo facto do seu valor educativo residir 

essencialmente no caráter aberto, flexível e contextualizado das situações de aprendizagem 

que possibilita e promove. Já para Perrenoud (2001) uma pedagogia de projeto, apontada 

como princípio geral organizador do processo de ensino e aprendizagem, pode resultar no 

distanciamento de quem tende a não aderir a uma única orientação global, sustentando o seu 

ensino em diversas propostas. Para este autor trabalho de projeto corresponderá a um modo, 

de entre vários, de orientar a ação educativa. 

 Apesar das múltiplas definições de projeto apresentadas por diversos autores, 

Abrantes (1995) considera que é possível evidenciar algumas características que 

fundamentam o trabalho de projeto. Contudo, o autor adverte para o facto de estas não 

deverem ser encaradas nem como critérios rigorosos para se decidir se uma determinada 

atividade é ou não um projeto, nem “como receitas que, a serem seguidas de forma inflexível 

garantem certos resultados” (p. 84). Com efeito, os procedimentos a adotar no trabalho de 

projeto devem ser “reinventados em cada situação para que alunos e professores os sintam 

como seus” (Cortesão, Leite & Pacheco, 2002, p. 42). Salvaguardadas as advertências, para 

Abrantes (1995) um projeto é uma atividade intencional, autêntica, relevante e 

contextualizada, que pressupõe responsabilidade e autonomia dos alunos, que envolve 
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alguma complexidade e tem uma caráter prolongado e faseado. Um projeto pressupõe um 

objetivo que dá sentido e unidade às diversas atividades, assim como um produto final que, 

podendo assumir formas variadas, procura dar resposta ao objetivo inicial e reflete o 

envolvimento – que se pretende ativo e empenhado - dos alunos. Num projeto os alunos são 

corresponsáveis pelo trabalho e, por isso, são confrontados com a necessidade de terem que 

tomar decisões e agirem de forma cooperativa e autónoma. O problema para o qual se 

pretende dar resposta através da realização do trabalho de projeto deve ser relevante e 

genuíno para os alunos – pretende-se que estes procurem construir respostas pessoais e 

originais.  

 O tempo de duração é uma característica que distingue um projeto de uma simples 

atividade. Com efeito, as ações através das quais o projeto se concretiza prolongam-se, 

muitas vezes, por um período de tempo extenso. Tal sucede pois é necessário, entre outros 

aspetos “negociar objetivos, elaborar o plano, definir modos de ação e de pesquisa, construir 

instrumentos de recolha de dados, calendarizar ações, refletir sobre os percursos do projeto e 

sobre os efeitos por ele gerados, organizar a informação e divulgá-la” (Cortesão, Leite & 

Pacheco, 2002, p. 24). Todas estas atividades se revestem de uma riqueza muito grande para 

os alunos, possibilitando-lhes um enorme desenvolvimento (Cortesão, Leite & Pacheco, 

2002). 

 A propósito do caráter prolongado e faseado do trabalho de projeto, Rangel (2002) 

propõe a delimitação de três grandes etapas: a) etapa de arranque e planificação; b) etapa de 

desenvolvimento do projeto; c) etapa de conclusão e avaliação final. A primeira etapa inicia-

se com o diagnóstico do tema ou dos problemas que os alunos pretendem estudar e que dão 

origem e sentido ao projeto; segue-se um diagnóstico dos seus conhecimentos prévios, 

permitindo a reformulação das questões iniciais e a emergência de subquestões; em seguida, 

traçam-se os objetivos/intenções do projeto, negociando-se com os alunos o plano de ação 

que permitirá atingir aqueles. A segunda etapa pressupõe que os alunos realizem as 

atividades previstas – individual e colaborativamente; utilizando meios diversificados e 

previstos no plano, os alunos selecionam as informações necessárias, tratam-nas e analisam-

nas com o recurso a procedimentos próximos daqueles que as ciências utilizam; através da 

mobilização e articulação dos saberes adquiridos, sintetizam-nas em produtos. Rangel (2002) 

ressalva a importância de, nesta etapa, os alunos fazerem avaliações intermédias que lhes 

possibilitem verificar se estão ou não a cumprir o plano traçado, se as atividades lhes estão a 

permitir alcançar as respostas para as questões iniciais, que dificuldades estão a sentir e quais 

as novas necessidades emergentes. Através destas avaliações intermédias os alunos têm a 

possibilidade de reajustar o plano de ação. Por último, a etapa final pressupõe a organização 

e preparação da apresentação do projeto (processo e produto) aos colegas e/ou à 
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comunidade. O projeto só é dado por concluído com a avaliação final do mesmo, na qual os 

alunos e o professor comparam as ideias prévias com as aprendizagens feitas e avaliam o 

cumprimento dos objetivos do projeto, bem como a participação de cada aluno no mesmo – 

evidenciando-se aspetos a melhorar em projetos futuros. 

 A definição de subetapas/tarefas parcelares parece ser um ponto importante – Singer, 

Marx, Krajcik e Chambers (2000) advertem para a necessidade destas permitirem ligar as 

aprendizagens à temática principal, auxiliando os alunos que tendem a sentir dificuldades a 

construir as respostas aos problemas formulados em virtude do caráter aberto e geral das 

temáticas abordadas. 

 De acordo com Ferreira (2004), a temática do projeto – entendida como um assunto 

ou problema de amplo contexto – deve ser real, autêntica, exequível e alargada. Real no 

sentido em que deve ser ancorada em realidades do quotidiano, valorizando contextos de 

interesse local, regional ou global. Autêntica no sentido em que os alunos a encarem como 

relevante e útil, dando resposta a uma necessidade. Exequível porquanto possa ser 

desenvolvida com os recursos disponíveis e planeada de acordo com as realidades locais. 

Alargada no sentido em que deverá permitir abordagens diversificadas e de caráter mais 

prolongado, promotoras do desenvolvimento de um amplo espetro de competências. 

 Numa primeira abordagem ao trabalho de projeto será prudente não atribuir de 

imediato ao aluno um papel dominante na construção e orientação do mesmo – revela-se 

mais vantajoso e conveniente que o aluno tenha a possibilidade de desenvolver 

competências, porventura menos ambiciosas, que se relacionem com a participação num 

projeto e não necessariamente com a sua definição ou condução (Ferreira, 2004). O mesmo 

autor sugere ainda que aos alunos menos experientes e pouco familiarizados com o trabalho 

de projeto seja dada a oportunidade de selecionarem o tema de projeto a partir de várias 

propostas apresentadas pelo professor. Abrantes (1995) considera que a intervenção do 

professor, admitindo e implicando a apresentação de sugestões e mesmo de propostas de 

trabalho “não restringe a liberdade dos alunos, pelo contrário, ajuda-os a exercê-la” (p. 107). 

Já Dewey (1938, citado por Abrantes, 1995) havia referido que as ideias dos alunos sobre as 

atividades que gostariam de realizar têm, necessariamente, alguma origem e não se 

compreende porque uma sugestão vinda do professor, mais experiente e com um horizonte 

mais amplo, não seria “no mínimo tão válida como uma sugestão vinda de uma outra fonte” 

(p. 108). 

 Quando se trate de alunos inexperientes no trabalho de projeto, Ferreira e Paixão 

(2003) consideram que cabe ao professor assegurar-se que os alunos dispõem de recursos 

adequados para o desenvolvimento daquele, cabendo-lhe também selecionar e conceber 
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atividades relevantes e realistas que, articuladas entre si, permitam a clarificação do assunto 

e a abordagem ao problema central. A relevância das atividades prende-se com a 

possibilidade de trabalharem competências adequadas ao grau de desenvolvimento dos 

alunos (Ferreira & Paixão, 2003). Os programas das disciplinas constituem importantes 

quadros de referência pois neles encontram-se definidas as principais metas e finalidades, 

mas também os conceitos e competências mais adequados para os diferentes níveis de 

ensino. 

 A partir da temática central definem-se questões e subquestões que organizam o 

projeto e que se estruturam na forma de situações-problema (Ferreira & Paixão, 2003). No 

contexto do ensino das ciências, as situações-problema dizem respeito a situações 

contextualizadas em temáticas atuais, na experiência quotidiana dos alunos, e relevantes do 

ponto de vista social, ambiental, tecnológico e/ou cientifico – a partir delas é possível 

formular problemas pertinentes e interessantes para os alunos, cuja resolução origina a 

construção de conhecimento. As situações-problema podem implicar tarefas muito 

diversificadas como sejam a pesquisa, organização e produção de informação, a construção 

de artefactos, a resolução de problemas, investigações experimentais, a abordagem de 

assuntos controversos, a organização de eventos, entre outras (Ferreira & Paixão, 2003). Será 

a investigação de soluções para as situações-problema que permitirá obter os 

resultados/respostas à questão inicial. Pretende-se que os resultados se afigurem na forma de 

produtos concretos – a sua conceção e posterior divulgação promove a aprendizagem pois 

implica que o aluno (re)organize e (re)estruture a informação (Ferreira, 2013). Segundo 

Abrantes (1995), pelo facto de poderem ser apreciados, avaliados e criticados pelos outros, 

os produtos concretos possibilitam aos seus autores refletir sobre o trabalho realizado. Nesse 

sentido, o autor defende que os produtos criados pelos alunos não devem ser considerados 

secundários “sob o argumento de que aquilo que importa é o que se aprendeu durante o 

processo” (p. 100). A criação de tais produtos e a aprendizagem são aspetos intimamente 

ligados – nesse sentido é errado encará-los como um mero pretexto para se aprender alguns 

tópicos do programa. 

 Durante o desenvolvimento do trabalho de projeto é conveniente existirem 

atividades que permitam o envolvimento dos alunos a diferentes níveis – atividades de 

caráter individual, de grupo e dirigidas à turma. As primeiras podem ser, por exemplo, 

atividades de pesquisa de informação; as segundas, atividades de caráter prático-

experimental; as últimas, tendo a finalidade de dar unidade ao projeto e integrar contributos 

individuais e de pequenos grupos, podem consistir em atividades de divulgação do projeto à 

comunidade (Ferreira, 2004). Apesar de ser importante criar oportunidades para os alunos 

trabalharem de modo colaborativo em virtude de serem estimuladas a motivação e a 
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persistência para e na realização das tarefas, tal pode criar uma menor responsabilidade 

individual e pensamento independente (Abrantes, 1995). Assim parece ser importante que, a 

par do trabalho desenvolvido de forma coletiva, os alunos trabalhem também de forma 

individual durante a realização de um projeto, já que este “é um espaço de aprendizagem 

com percursos individuais e de grupo” (Cortesão, Leite & Pacheco, 2002, p. 36). 

 Um ensino que contemple o trabalho de projeto como aquele que até agora tem 

vindo a ser caracterizado pressupõe um envolvimento ativo dos alunos no processo de ensino 

e aprendizagem, chamados a construir o seu próprio conhecimento num contexto social e em 

inter-relação com a comunidade educativa. Contudo, tal não pressupõe que os alunos sejam 

os únicos responsáveis pela definição dos percursos a trilhar e dos produtos a conceber – 

assumir esta crença é confundir a autonomia e criatividade com a execução imediata dos 

impulsos e caprichos dos alunos. Esta questão remete para a função do professor no trabalho 

de projeto. Segundo Abrantes (1995) as várias posições existentes situam-se entre dois polos 

opostos – num deles, a total ausência de intervenção do professor na definição e condução 

dos trabalhos, que ficam em exclusivo a cargo dos alunos; no outro, a constante intervenção 

em todas as etapas do projeto, organizando o trabalho dos alunos e, por vezes, realizando 

atividades necessárias à consecução do mesmo (Ferreira, 2004). Para os adeptos da total 

ausência de intervenção do professor, um verdadeiro projeto será aquele conduzido única e 

exclusivamente pelos alunos; o professor representaria um recurso sempre disponível. 

Apesar de Abrantes (1995) demonstrar compreender esta posição, assumindo-a como reação 

“a um tipo de ensino que tende a ignorar os interesses dos alunos e a abafar a sua iniciativa” 

(p. 107), alerta para que a mesma não promove o desenvolvimento das competências que o 

trabalho de projeto visa fazer desenvolver. Os desejos e impulsos dos alunos devem ser 

convertidos em projetos – o professor deve apoiá-los na reflexão e no planeamento, que 

requerem observação, informação e avaliação. Não obstante a vontade de alcançar um 

objetivo e o empenhamento pessoal em realizá-lo constituírem uma condição necessária para 

transformar uma ideia num projeto, tal não é suficiente (Abrantes, 1995). Cabe ao professor 

intervir apresentando sugestões e propostas de trabalho – ajudando os alunos a concretizar os 

seus desejos em ações planeadas e refletidas, contribuindo para que possam exercer em 

pleno a sua autonomia. Contudo, o controlo absoluto do trabalho pelo professor, conduzindo 

a situações em que os alunos são colocados à margem de algumas etapas do trabalho e 

executam tarefas de que não compreendem o objetivo ou relevância, pode resultar no 

desapego e desinteresse em virtude dos alunos não se identificarem com o projeto. Assim, 

também nesta posição extrema os alunos “não são encorajados a refletir sobre as 

consequências da sua atividade, não são corresponsáveis por essas consequências e a sua 

autonomia é mais aparente que real” (Abrantes, 1995, p. 110). Como Figueiredo (2000) 
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afirma, não sendo essencial que o projeto tenha a sua origem no próprio aluno, é contudo 

fundamental que este se empenhe. Para que tal aconteça, o aluno tem que se sentir motivado 

e identificado com o projeto, sentindo-o também como seu. Como Abrantes (2002) refere, se 

os alunos não se apropriam dos objetivos de um projeto e não os fazem seus, então será 

difícil falar de projeto “a não ser, eventualmente, do projeto do professor no qual os alunos 

colaboram” (p. 30).  

 No sentido de evitar estas posições extremas, Abrantes (2002) sugere que o professor 

deva atuar com cuidado em todas as fases do projeto, desde a conceção até à avaliação, 

passando pelo desenvolvimento. Importa, fundamentalmente, que a conceção do projeto seja 

um processo negociado que venha a interessar realmente os alunos, o que pressupõe que o 

grau de complexidade do que se vai fazer seja adequado. O autor recomenda ainda que, 

durante a condução do projeto, se valorizem igualmente o processo e o produto – cabe ao 

professor garantir que o projeto “não é encarado pelos seus alunos como um trabalho que se 

faz para ter uma boa nota, mas sim como uma resposta a uma situação identificada e 

partilhada por todos” (p. 33). 

 As dificuldades dos professores podem representar o maior obstáculo à realização de 

projetos – tal como acontece com os alunos, também os professores necessitam de motivação 

para trabalhar e de identificar um sentido de pertinência e valor em determinadas práticas. Os 

papéis tradicionais de professor e aluno alteram-se em virtude do trabalho de projeto: o aluno 

passa de espectador a ator, constituindo-se como elemento ativo e central do processo de 

ensino e aprendizagem; o professor passa a desempenhar um papel de guia e orientador, 

apoiando o processo de aprendizagem, colocando questões exploratórias, guiando sem fazer, 

e questionando sem solucionar. Ainda que possa parecer simples, este novo papel do 

professor é extremamente exigente em virtude de requerer uma flexibilidade e 

disponibilidade bastante superiores ao que sucede, por norma, nos modelos tradicionais. Não 

será por isso de estranhar que os alunos menos experientes, numa fase inicial, reajam 

negativamente a esta nova postura do professor. Segundo Abrantes (1995), as dificuldades 

que os professores poderão sentir aquando do trabalho de projeto – inibindo-os de 

implementar esta metodologia em sala de aula – podem resultar: a) dos conhecimentos que 

têm sobre os conteúdos, os quais podem ser insuficientes para, por exemplo, conectar as 

ideias centrais do projeto a outros conceitos curriculares; b) dos conhecimentos pedagógicos, 

que podem não abranger aspetos como possíveis conceções erradas dos alunos ou exemplos 

de atividades de aprendizagem relevantes; c) das conceções sobre o seu próprio papel, os 

objetivos da escola e o modo como se processa a aprendizagem, que podem ser 

incompatíveis com os pressupostos da aprendizagem baseada em projetos. Neste sentido 

Abrantes (1995) valoriza o pensamento independente, a tomada de decisões, o planeamento 
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e a reflexão – considerando-os “elementos chave da ação do professor que constrói, a partir 

de uma variedade de fontes, o seu conhecimento pedagógico relativo à área disciplinar, o 

qual constitui, por sua vez, a base da sua ação junto dos alunos” (p. 112). A organização do 

processo de ensino e aprendizagem por projetos implica dos professores a capacidade de 

gerir de forma flexível o currículo em função dos projetos delimitados; pressupõe ainda 

professores atentos, capazes de observar e orientar os grupos de alunos numa perspetiva de 

avaliação contínua dos processos de trabalho e de aprendizagem daqueles (Ferreira, 2013). 

 O trabalho de projeto pressupõe ter interlocutores, trabalhar em grupo, ser colegial, 

partilhar finalidades, admitir posições contrárias, negociar essas posições, agir eticamente, 

assumir compromissos e responsabilidades. Pressupõe o desenvolvimento de competências 

de comunicação e de análise crítica das realidades (Ferreira, 2013) que permitam dinamizar 

o presente e ir reconstruindo as orientações e os propósitos da ação delineada (Cortesão, 

Leite & Pacheco, 2002). São conhecidas as críticas feitas à escola por encarar os alunos 

como simples acumuladores de informações transmitidas, de saberes “já feitos, 

compartimentados e sem articulação entre si” (p. 34) ao invés de os equacionar como 

intervenientes ativos na construção desses saberes. Por outro lado, reclama-se da escola um 

papel no fomento do desenvolvimento de competências de observação da vida, de análise 

crítica e de intervenção. É necessário que a escola crie situações que permitam aos alunos 

desenvolverem competências de pesquisa e de organização da informação, estabelecerem 

relações entre os conhecimentos tendo em vista a aquisição de um saber integrado, e 

desenvolverem competências de vivência numa sociedade que se rege por princípios de uma 

democracia participativa (Cortesão, Leite & Pacheco, 2002). Quando se trabalha em projetos 

possibilita-se aos alunos uma intervenção mais livre, momentos em que são forçados a lidar 

com o imprevisto, a escolher a e tomar decisões – adquirindo maior autonomia e 

responsabilidade e, simultaneamente, mais conhecimentos, muitos deles imprescindíveis à 

prossecução do trabalho (Ferreira, 2013). Quando se trabalha em projetos criam-se condições 

para que ocorra a integração de saberes e para que se construa um saber significativo e 

funcional (Cortesão, Leite & Pacheco, 2002; Ferreira, 2013). 

 Apesar das inúmeras vantagens face às metodologias de ensino tradicionais que 

encaram o papel do aluno como passivo, o trabalho de projeto apresenta também algumas 

desvantagens que resultam, sobretudo, da complexidade do método (Abrantes, 2002). Esta 

complexidade provém da necessidade de, simultaneamente, gerir conteúdos diversificados 

em função das questões colocadas pelos alunos, gerir a orientação a dar aos diferentes grupos 

de alunos e atender, de um modo didático, ao imprevisto e à diversidade de necessidades 

(Ferreira, 2013). Por outro lado, o ensino e a aprendizagem por projetos requerem tempo, 

tempo para negociação e para que se gerem consensos, tempo para que os imprevistos sejam 
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resolvidos (Abrantes, 2002) – e nem sempre isso se compatibiliza com o cumprimento dos 

programas (Ferreira, 2013). 

 Trabalhar por projetos pressupõe momentos de avaliação. Esta, segundo Cortesão, 

Leite e Pacheco (2002) “tem de estar sempre e constantemente presente quando se 

desenvolve qualquer atividade, sobretudo se ela é importante, se implica fazer opções 

significativas e delicadas” (p. 51). A avaliação, fazendo parte integrante do processo de 

ensino e de aprendizagem, representa um meio que permite simultaneamente ao professor e 

aluno recolher e interpretar informação de forma a introduzir medidas que favoreçam aquele 

processo (Santos, 2003) Nesse sentido, e para que a integração da avaliação ocorra como 

desejável, as tarefas a propor aos alunos devem ser planeadas no sentido de permitirem ser, 

simultaneamente de ensino, de aprendizagem e de avaliação (Dias & Santos, 2009). 

Contudo, a questão da avaliação no trabalho de projeto divide as opiniões e não se afigura 

consensual. Segundo Cortesão, Leite e Pacheco (2002) existem os que consideram má opção 

avaliar um projeto pois essa medida, estimulando a competição entre os alunos, corrompe 

gravemente o espírito de cooperação e de entreajuda, virtudes que o trabalho de projeto visa, 

precisamente, enaltecer; outro argumento utilizado prende-se com a dificuldade de avaliar 

um trabalho realizado coletivamente, restando duas opções possíveis: ou se avalia o produto, 

ignorando-se as contribuições individuais, ou avaliam-se precisamente estas, destruindo-se 

“por dentro a equipa, cujos elementos passam a competir ao invés de colaborar” (p. 53). 

Contudo, não avaliar o projeto no sentido de não atribuir uma classificação aos alunos pode 

ser perigoso, resultando num menor investimento quer de alunos quer de professores, que 

passam a encará-lo como tendo “um estatuto menor na escola e na sala de aula” (p. 54). A 

propósito desta questão, para Abrantes (2002) o mais importante será garantir que o projeto, 

mais do que ser encarado pelos alunos como um trabalho que se faz para ter boa nota, é 

sentido como a busca de respostas a uma situação identificada e partilhada por todos. A 

avaliação é essencial para os alunos poderem retirar os ensinamentos da experiência vivida 

em comum. Para Cortesão, Leite & Pacheco (2002) a avaliação, devendo estar sempre 

presente no trabalho de projeto, deve ter fundamentalmente um caráter formativo – 

concretizando-se através de reuniões periódicas com os alunos com a intenção de se refletir 

conjuntamente acerca do trabalho já realizado, do desempenho individual e do grupo e das 

dificuldades sentidas. Será fundamental que destes momentos resultem propostas de 

reformulação e melhoria do trabalho, formuladas e negociadas pelos alunos. Os autores 

consideram também importante a presença de uma avaliação com caráter sumativo e 

classificatório – contudo, a proposta da mesma deve ser discutida com os alunos e justificada 

pelo professor. Deste modo proporcionam-se aos alunos oportunidades para crescerem, 
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desenvolverem o seu sentido crítico e afirmarem a sua cidadania (Cortesão, Leite & Pacheco, 

2002). 

 A interdisciplinaridade, embora não tenha que figurar de forma obrigatória, é uma 

das principais características do trabalho de projeto. A sua presença pressupõe, muitas vezes, 

o envolvimento de diferentes disciplinas e, por isso, de vários professores – neste sentido, a 

colaboração docente assume-se como um requisito fundamental para que o projeto resulte. 

De acordo com Boavida e Ponte (2002), a colaboração constitui-se como estratégia 

elementar para lidar com problemas que, afigurando-se demasiado pesados, dificilmente são 

enfrentados em termos puramente individuais. No campo educativo, a par do sucedido nos 

campos científico e empresarial, em virtude da complexidade e natureza problemática dos 

processos que têm lugar, a colaboração entre professores tem vindo a afirmar-se como uma 

importante estratégia de trabalho (Boavida & Ponte, 2002). Com efeito, a colaboração tem-se 

revelado importante no desenvolvimento de projetos curriculares e projetos pedagógicos – a 

realização de projetos de intervenção educativa centrados em problemas ambientais afigura-

se como um de entre múltiplos exemplos possíveis. Para Abrantes et al. (1998), o trabalho 

colaborativo revela-se condição essencial para a melhoria da prática profissional. Segundo os 

autores, as ideias para novas atividades, novos processos e novos objetivos de trabalho 

surgem através da troca de ideias e materiais entre professores com problemas e 

necessidades comuns. Segundo Boavida e Ponte (2002) esta colaboração assume-se tão mais 

importante quanto mais rígida for a organização escolar no que respeita à leitura do currículo 

e ao estabelecimento e afirmação de uma hierarquia em que o individualismo docente é 

dominante. Estes autores, considerando a colaboração docente como um valioso recurso, 

salientam alguns argumentos que subsidiam esta assunção, os quais se passam a referir: a) 

quando se reúnem diferentes pessoas empenhadas em alcançar um objetivo comum, reúnem-

se também mais energias, criando-se sinergias que potenciam a determinação em agir; b) 

quando se reúnem diversas pessoas com experiências, competências e perspetivas diferentes, 

reúnem-se mais recursos que concorrem para a concretização, com êxito, de um dado 

projeto; c) reunindo-se pessoas que interagem, dialogam e refletem conjuntamente, 

potenciam-se a capacidade de reflexão e aprendizagem mútuas, criando-se melhores 

condições para enfrentar, com sucesso, as incertezas e obstáculos eminentes. É importante 

salvaguardar que colaborar não é aqui entendido como sinónimo de trabalho conjunto – na 

realidade, o simples facto de diversas pessoas trabalharem conjuntamente não implica, 

necessariamente, uma situação de colaboração. Colaborar, mais do que implicar um trabalho 

conjunto, pressupõe que este se concretize não de um modo hierárquico mas sim numa base 

de igualdade, possibilitadora da entreajuda (Boavida & Ponte, 2002). Esta base igualitária 

não deve ser confundida com homogeneidade de papéis – na realidade os papéis dos 
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parceiros podem ser diferenciados, podendo também existir, à partida, diferenças de estatuto. 

Num processo de colaboração podem existir, também, objetivos particulares – mas a base 

comum, o objetivo geral ou o interesse comum estarão sempre presentes. Abrantes et al. 

(1998) recomendam o incentivo das práticas colaborativas em sala de aula, em todos os 

níveis de ensino – mais, recomendam a existência de situações em que dois ou mais 

professores de uma mesma turma realizem trabalho em simultâneo, sob a égide de um 

projeto comum. O trabalho colaborativo entre docentes, envolvendo a capacidade de 

confiança, de negociação e de diálogo, permitirá também uma autoaprendizagem e uma 

aprendizagem acerca das relações humanas – segundo Olson (1997, citado em Boavida & 

Ponte, 2002) “cada um aprenderá mais acerca de si próprio, mais acerca do outro e mais 

acerca do tópico em questão” (p. 25). É com o trabalho colaborativo que os professores mais 

facilmente encontram as respostas para os diferentes desafios com que se deparam no 

quotidiano escolar (Morgado, 2005). 

 Ainda que o recurso ao trabalho de projeto se verifique, tradicionalmente, em 

disciplinas da área artística ou tecnológica, o seu desenvolvimento deve ser uma realidade 

em todas as disciplinas (Abrantes, 2002). No que respeita ao ensino das ciências, a realização 

de projetos é reconhecidamente uma atividade da maior importância, proporcionando a 

alunos e professores oportunidades únicas para investigar, dialogar, ler e escrever sobre 

questões científicas, tecnológicas, sociais e ambientais (Ferreira, 2004). As próprias 

orientações curriculares para as ciências físicas e naturais apelam à realização de projetos 

como estratégia para serem abordadas temáticas relacionadas com problemas atuais, como é 

o caso da poluição (Galvão et al., 2001). A importância das funções educativas do trabalho 

de projeto tem sido acentuada, nomeadamente como meio adequado para estudar problemas 

à escala local e global (Figueiredo, 2000). As possibilidades de interpretar e compreender os 

problemas mas também de atuar e intervir no meio são características que enriquecem o 

ensino baseado em projetos (Ferreira, 2004). 

 As tecnologias de informação e comunicação revitalizaram o trabalho de projeto. 

Com efeito, aumentaram de tal modo as potencialidades desta forma de trabalhar que, 

segundo Santos, Fonseca e Matos (2009) “aos olhos de muitos esta forma de aprender parece 

nova” (p. 27). Com efeito, as tecnologias podem conferir novas possibilidades ao trabalho de 

projeto na medida em que aumentam a acessibilidade da informação, apoiam os alunos na 

abordagem de problemas realistas e na construção de produtos (Abrantes, 2002).  

4. Ativismo Sócio Científico em Contexto Escolar: o Projeto We Act 

 São vários os problemas que afetam as sociedades atuais – os que envolvem aspetos 

relacionados com a ciência, tecnologia, sociedade e ambiente estão também na ordem do dia, 
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e desafiam o comum cidadão. Enfrentá-los pressupõe compreendê-los, tomar decisões e agir. 

A ação comunitária baseada em investigação pode ser considerada, assim, uma importante 

dimensão da literacia científica (Hodson, 2003) – envolver desde cedo os alunos nessa ação 

permite-lhes adquirir a noção de que, mais do que meros consumidores de conhecimento, os 

alunos podem construir, de uma forma crítica, o conhecimento (Reis, 2013a). Para tal as 

práticas escolares de educação em ciência devem transformar-se de modo a colocar-se a 

ênfase nos próprios alunos, na promoção do seu desejo de questionar, investigar, discutir e 

criticar diferentes perspetivas e, com isso, ajudar os alunos a construírem as suas próprias 

conclusões (Reis, 2004). Aos alunos devem ser dadas oportunidades para, no seu percurso 

escolar, desenvolverem e se envolverem em ações apropriadas, responsáveis e eficazes sobre 

questões de interesse social, económico, ambiental e moral-ético (Hodson, 2003). Cabe à 

escola preparar os alunos para o desempenho consciente dos seus papéis numa sociedade 

democrática, demonstrando e praticando o exercício de direitos, responsabilidades e deveres 

(Reis, 2000). Mais do que futuros cidadãos, os alunos devem ser encarados como “atores 

sociais de pleno direito” (Reis, 2013a, p. 7) capazes de atuar e de modificar a sociedade – 

enquanto cidadãos, “as crianças e os jovens constituem importantes agentes de mudança nas 

suas famílias e nos diferentes contextos em que vivem” (p. 7). A título de exemplo, Jensen et 

al. (1995, citado por Jensen, 2002) conduziram um estudo na cidade dinamarquesa de 

Jægerspris envolvendo três escolas da comunidade local num projeto de educação ambiental 

no âmbito do qual os alunos desenvolveram diversas ações de ativismo coletivo. Um ano 

após a implementação do projeto, os autores avaliaram o impacto do mesmo nas mudanças 

de comportamento e infraestruturais da comunidade local, tendo concluído que tanto a escola 

como os alunos tiveram, efetivamente, a capacidade de atuar como catalisadores das 

mudanças ambientais ocorridas. 

 O envolvimento em iniciativas de ativismo coletivo, fundamentado em investigação 

e pesquisa, possibilita aos alunos aumentar o seu conhecimento acerca dos problemas em 

causa e desenvolver competências de investigação e cidadania participativa e fundamentada, 

desenvolvendo também o sentimento de “poder de intervenção/participação na evolução da 

sociedade” (Reis, 2013a, p. 4). Segundo este autor existem várias formas possíveis de alunos 

e professores se envolverem em ação sociopolítica sobre questões sóciocientíficas em 

contexto escolar – a “realização de iniciativas de educação” (p. 4) junto de outros cidadãos, 

tendo em vista promover a mudança de comportamentos afigura-se como uma possibilidade, 

concretizável, por exemplo, através da realização de sessões de esclarecimento, construção 

de cartazes, panfletos e vídeos informativos.  
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 A presente investigação, desenvolvida no âmbito o projeto We Act, pretende 

contribuir para a construção de conhecimento sobre o recurso ao ativismo coletivo na 

resolução de problemas no contexto do ensino das ciências. 

 O Instituto de Educação da Universidade de Lisboa tem vindo a dinamizar, desde 

setembro de 2012, o projeto We Act – Promoting Collective Activism on Socio-Scientific 

Issues. Este projeto de investigação pretende construir conhecimento sobre o recurso ao 

ativismo coletivo na resolução democrática de problemas no contexto do ensino das ciências. 

O seu principal objetivo é o desenvolvimento, implementação e estudo de materiais, 

metodologias e abordagens que apoiem professores e alunos na realização de ações 

informadas e negociadas sobre questões sociocientíficas (Reis, no prelo). O projeto combina 

três aspetos distintos: a) a discussão de questões sociocientíficas através da promoção de 

uma aprendizagem ativa baseada na investigação de situações reais; b) a estimulação da 

participação dos alunos nas ações coletivas de resolução democrática de problemas; e c) a 

estimulação dos dois aspetos anteriores através de iniciativas envolvendo arte e o recurso a 

ferramentas da Web 2.0. Embora exista uma quantidade considerável de literatura na área da 

discussão de questões sócio científicas, o mesmo não acontece sobre a combinação sinérgica 

desta área com o recurso a abordagens baseadas em arte e a ferramentas da Web 2.0 na 

promoção do ativismo e da intervenção social sobre questões sócio científicas. Esta 

combinação sinérgica constitui o aspeto inovador deste projeto de investigação-ação, cuja 

equipa integra participantes de diferentes instituições – escolas básicas e secundárias, 

institutos politécnicos, universidades, centros de pesquisa em educação e em ciência (Reis, 

no prelo). 

 Na presente investigação, envolvendo alunos do 8.º ano da disciplina de Ciências 

Naturais, pretendeu-se desenvolver um projeto de ativismo ambiental sobre uma temática 

atual e pertinente – a poluição. Pretendeu-se que os alunos investigassem diferentes aspetos 

relacionados com o tema com a finalidade de adquirirem conhecimento que lhes permitisse a 

construção de vídeos visando a sensibilização e a mudança de comportamentos da 

comunidade escolar. A posterior divulgação dos vídeos – através do website da escola e de 

duas sessões, uma delas contando com presença de alunos do 11.º ano, representou o ponto 

alto do projeto, tendo permitido aos alunos avaliar o impacto dos seus vídeos nos outros. 
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CAPÍTULO III - PERTURBAÇÕES NO EQUILÍBRIO DOS ECOSS ISTEMAS: 

POLUIÇÃO 

1. Enquadramento Científico  

 O ambiente tende, naturalmente, a ser modificado pelos seres vivos que nele 

habitam. O Homem, à semelhança de outros organismos vivos, tem a capacidade de alterar 

as condições físicas e químicas do seu habitat. Contudo, o crescimento acentuado da 

população humana, aliado ao desenvolvimento, expansão e poder crescentes da tecnologia 

alteraram drasticamente a natureza e o âmbito das modificações ambientais encetadas pelo 

Homem. De acordo com Vitousek, Mooney, Lubchenco e Melillo (1997), são vários os 

ecossistemas diretamente dominados pelo Homem – nenhum ecossistema terrestre está livre 

de uma profunda influência humana. A este respeito, o relatório Global Environment 

Outlook de 2012, das Nações Unidas – GEO5 (UNEP, 2012) reitera que os efeitos das 

atividades humanas podem, inclusive, ser detetados a uma escala planetária uma vez que 

todos os sistemas e processos terrestres estão a ser alterados em virtude daquelas. As 

alterações que mais facilmente são reconhecidas incluem o aumento das temperaturas 

globais e do nível médio do mar, assim como a acidificação dos oceanos. Estes fenómenos 

relacionam-se com o aumento nas emissões dos gases com efeito de estufa (GEE), 

particularmente o dióxido de carbono (CO2) e o metano (CH4). Se, no passado, o impacto das 

pressões antropogénicas ao nível dos recursos naturais permitia que a atmosfera, o solo e 

água suportassem o peso do consumo e produção humanas, a partir da segunda metade do 

século XX os efeitos das diversas alterações locais somaram-se, produzindo-se, a uma taxa 

acelerada, nefastas consequências globais (UNEP, 2012).  

 1.1. Poluição e Poluentes 

 De acordo com Holgate (1980), a poluição consubstancia-se como um dos meios 

através do qual o ser humano altera o mundo natural: modificando os níveis e a natureza dos 

fatores físicos e químicos, cujo equilíbrio se revela fundamental para a composição e 

produtividade dos sistemas vivos. Apesar de existirem várias interpretações do termo 

poluição, a definição de Holgate (1980) é largamente aceite como consensual:  

Pollution may be defined as the introduction by man into the environment of 

substances or energy liable to cause hazards to human health, harm to living 

resources and ecological systems, damage to structures or amentity, or interference 

with legitimate uses of the environment. (p. 17) 

 A definição deste autor associa a poluição à atividade humana – sendo certo que tal é 

o mais frequente, na realidade existem também fenómenos naturais capazes de poluir o 

ambiente, sendo o vulcanismo disso exemplo. Como afirma Hill (2010), qualquer substância, 
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sintética ou natural, pode agir como poluente – assim, tal como existem poluentes 

antropogénicos, também existem poluentes naturais. Para o autor, a poluição é um fenómeno 

inevitável. E é-o uma vez que nenhum processo é completamente eficiente – os subprodutos 

resultantes tendem a acumular-se na forma de poluentes. A situação tenderá, naturalmente, a 

agravar-se se, àquele facto, acrescerem fatores como: falta de prevenção, negligência e 

ausência de investimento em tecnologia eficiente ou apropriada. 

 Embora muitas vezes se possam considerar sinónimos, poluição e contaminação são, 

na realidade, conceitos distintos. Com efeito, contaminação define-se como a simples 

presença de uma substância num local/ambiente indevido ou a sua presença em 

concentrações acima do nível base para um dado local/ambiente (Chapman, 2007) – a 

contaminação fornece um sinal de aviso mas não se constitui como poluição a menos que 

seja causada pelo Homem e tenha efeitos nocivos (Carapeto, 1999). A poluição define-se 

como a contaminação que resultou ou poderá resultar em efeitos biológicos adversos para as 

comunidades de seres vivos presentes num dado local/ambiente (Chapman, 2007); todos os 

poluentes são contaminantes, mas nem todos os contaminantes são poluentes.  

 Raras são as situações em que os poluentes permanecem no local em que foram 

libertados; com efeito, movem-se, podendo ser transportados através do ar, da água, do solo 

e sedimentos. É também frequente que sejam transportados através dos próprios seres vivos, 

que os disseminam quando são consumidos por outros (Hill, 2010). É assim possível afirmar 

que os poluentes não respeitam as fronteiras entre países pelo que a poluição é um fenómeno 

global e transfronteiriço – os seus efeitos podem fazer-se sentir a dezenas ou centenas de 

quilómetros de distância do local fonte. Ainda assim, as concentrações dos poluentes são 

mais elevadas perto deste. O destino dos poluentes passa também pela conversão noutras 

substâncias químicas, como sucede na situação de deposição ácida, reagindo com a 

atmosfera, com a água e com o solo (Hill, 2010). 

 1.2. Poluição Atmosférica 

 O planeta Terra está envolto numa camada gasosa – a atmosfera – que possibilita a 

existência de vida tal como a conhecemos hoje. Em termos composicionais, a atmosfera 

possui Azoto (78%), Oxigénio (21%), Árgon (1%), Dióxido de Carbono (0,03%) e menos de 

0,00005% de Ozono (O3) (Molles, 2008). Adicionalmente, contém concentrações variáveis 

de outros gases como o Vapor de Água, e quantidades traço de Hélio, Hidrogénio, Crípton, 

Metano e Néon – a concentração destes gases varia em função da altitude (Molles, 2008). As 

concentrações mais elevadas dos gases atmosféricos ocorrem na troposfera – camada 

atmosférica que se estende desde a superfície terrestre até uma altitude de 9 a 16 

quilómetros; contudo, as concentrações de Ozono são mais elevadas na estratosfera, que se 
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estende desde a troposfera até uma altitude de 50 quilómetros; acima da estratosfera existem 

ainda outras três camadas: mesosfera, termosfera e exosfera (Molles, 2008).  

 De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a poluição da atmosfera pode ser 

definida como a presença, na atmosfera, de um ou mais contaminantes – poeiras, fumos, 

gases, odores ou vapores – em quantidades ou com características tais que possa ser 

prejudicial à vida e a bens ou que interfira desfavoravelmente no confortável desfrute de 

ambos (UNEP, 2012). As substâncias emitidas para a atmosfera como resultado das 

atividades humanas constituem um desafio ao ambiente e ao desenvolvimento. De acordo 

com o GEO5, anualmente milhões de pessoas morrem prematuramente devido à poluição da 

atmosfera; as substâncias que afetam a camada de ozono conduziram à sua rarefação em 

algumas zonas do globo; as alterações climáticas são uma realidade, e as concentrações 

atmosféricas dos GEE continuam a crescer (UNEP, 2012). O acréscimo das concentrações 

atmosféricas dos poluentes do ar, a sua deposição no solo, nos vegetais e nos materiais é 

responsável por danos na saúde, pela redução da produção agrícola, por danos nas florestas, 

pela degradação de construções e obras de arte e, de uma forma geral, origina desequilíbrios 

nos ecossistemas (PROCLIRA, 2007).  

 No que concerne à saúde humana, a poluição da atmosfera afeta especialmente o 

sistema respiratório – agravando ou provocando diversas doenças crónicas tais como a asma 

e a bronquite crónica. Também a vegetação é afetada pelos poluentes atmosféricos: por via 

direta, através da destruição dos tecidos das folhas, causada pela deposição seca de 

poluentes, pelas chuvas ácidas ou pelo ozono, refletindo-se na redução da área fotossintética; 

e por via indireta, provocada pela acidificação dos solos com a consequente redução de 

nutrientes e libertação de substâncias prejudiciais às plantas, resultando numa menor 

produtividade e maior suscetibilidade a pragas e doenças. Ao nível dos materiais, os 

poluentes atmosféricos causam a abrasão e despoletam reações químicas diretas ou indiretas 

– os calcários são os mais afetados, particularmente devido à acidificação das águas da chuva 

(PROCLIRA, 2007).   

 A atmosfera modifica significativamente o ambiente terrestre: com efeito, reduz a 

quantidade de radiação ultravioleta (UV) que atinge a superfície do planeta graças ao O3 

presente na estratosfera; por outro lado, permite manter aquecida a superfície terrestre 

através do Efeito de Estufa (Molles, 2008). Os comprimentos de onda e as intensidades de 

energia radiadas pelo planeta para o espaço indicam um objeto com uma temperatura de 

cerca de -18ºC; contudo, a temperatura média na superfície terrestre é de cerca de 15ºC. Esta 

diferença de 33ºC resulta do calor aprisionado, na superfície terrestre, pela atmosfera – o 

calor é aprisionado pelos GEE, os quais incluem o vapor de H2O, o CO2, o CH4, o O3, o 

Óxido Nitroso (N2O) e os clorofluorcarbonetos (CFCs) – muitos deles são produzidos a 
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Figura 1 – O efeito de estufa natural: os GEE presentes na atmosfera terrestre aprisionam o calor emitido pela 
radiação solar, aquecendo a superfície da Terra (Molles, 2008, p. 532).
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atmosféricos não permanecem confinados ao local de emissão – sendo transportados pelo 

vento, movem-se, afetando o ambiente em locais distantes do local fonte (Ferrante, Fiore, 

Conti, Ledda, Fallico & Sciacca, 2012).  

 Segundo Rashidi, Rameshat e Gharib (2012), os principais poluentes atmosféricos 

podem classificar-se em oito categorias: Óxidos de Carbono (CO e CO2); Óxidos de 

Enxofre, SOx (Dióxido de Enxofre, SO2); NOx (Monóxido de Azoto ou Óxido Nítrico, NO; 

e NO2); Compostos Voláteis Orgânicos (CFCs, entre outros); Material Particulado em 

Suspensão (poeiras, asbesto, Chumbo, entre outros); Oxidantes Fotoquímicos (O3); 

Substâncias Radioativas (Radão, Rn); Poluentes Atmosféricos Perigosos (muitos deles 

carcinogéneos, como por exemplo o benzeno e os fenóis). Os poluentes atmosféricos podem 

ser removidos através da precipitação de água na forma de chuva, de neve, através do 

nevoeiro, orvalho, granizo; podem também ser depositados como gases secos ou matéria 

particulada (Ferrante, Fiore, Conti, Ledda, Fallico & Sciacca, 2012). 

 Aumento do Efeito de Estufa e Aquecimento Global 

 O aumento do efeito de estufa atmosférico, causado pelas emissões dos GEE resulta 

no aumento da temperatura média da superfície terrestre. Segundo Aguiar e Santos (2007), o 

Aquecimento Global é a mais preocupante alteração climática – o aquecimento global 

registado durante o século XX é, em grande medida, antropogénico, resultando 

especialmente, embora não exclusivamente, das emissões de GEE antropogénicas (Dessai & 

Trigo, 200; Solomon et al., 2007); a estas adicionam-se as emissões naturais de GEE – 

ambas perturbam os equilíbrios entre os reservatórios destas substâncias (biosfera, litosfera, 

atmosfera e hidrosfera). Tal desencadeia uma subida da concentração de GEE na atmosfera, 

provocando o aumento do efeito de estufa. As emissões de GEE têm origem na queima de 

combustíveis fósseis, como o carvão, o petróleo e o gás natural, em certas alterações do uso 

do solo, na agricultura e pecuária, em certos processos industriais como a produção e uso de 

cimento e solventes (Aguiar & Santos, 2007). De acordo com Solomon et al. (2007) a 

concentração de CO2 atmosférico aumentou cerca de 35% desde o início da era industrial 

devido à queima de combustíveis fósseis e à desflorestação. O caráter global do fenómeno de 

Aquecimento Global deve-se ao facto de que a concentração de GEE aumenta em toda a 

atmosfera, independentemente da região que histórica ou atualmente tem responsabilidade 

por emissões de GEE. Por outro lado, as consequências de tal fenómeno também se fazem 

sentir por todo o globo – enfatizando-se assim o caráter global. Observações experimentais 

levadas a cabo nos últimos 157 anos demonstraram que a temperatura na superfície terrestre 

tem aumentado de modo global: o aquecimento causado pelo aumento dos GEE, no século 

passado, teve lugar em duas fases, de 1910 a 1940 (0.35ºC) e, mais acentuadamente, desde 

1970 até ao presente (0.55ºC) – contudo, nos últimos anos, a taxa de aumento da temperatura 
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é bastante superior: cerca de 0.18ºC por década (Solomon et al., 2007). A confirmação do 

aquecimento global chega até nós através de alguns fenómenos, tais como: o aquecimento 

dos oceanos, o aumento do nível do mar, o degelo de glaciares, o recuo dos bancos de gelo 

no Ártico e a diminuição da cobertura de neve no hemisfério norte; também os padrões de 

precipitação estão a modificar-se e os eventos climáticos extremos estão a aumentar em 

frequência e intensidade, tais como secas, precipitação extrema, ondas de calor e intensidade 

dos ciclones tropicais (IPCC, 2012). 

 O aumento da concentração do CO2 deve-se, sobretudo, à queima de combustíveis 

fósseis utilizados nos transportes, na génese de aquecimento e arrefecimento, na manufatura 

de cimentos, entre outros. A desflorestação provoca o aumento da concentração deste GEE 

na atmosfera dado que reduz a sua absorção pelas plantas; por outro lado, existem processos 

naturais como a decomposição de matéria orgânica, responsáveis por libertar este gás para a 

atmosfera (PROCLIRA, 2007). A concentração atmosférica de CH4 tem vindo a aumentar 

como resultado das atividades humanas relacionadas com a agricultura, distribuição de gás 

natural e deposição dos lixos em lixeiras e aterros. Este gás é também libertado através de 

processos naturais como, por exemplo, na decomposição de matéria orgânica que tem lugar 

em áreas pantanosas. O N2O é também emitido através de atividades humanas, 

nomeadamente a utilização de fertilizantes e a queima de combustíveis fósseis; os processos 

naturais que ocorrem nos solos e nos oceanos são também responsáveis pela libertação deste 

gás (PROCLIRA, 2007). A concentração dos CFCs aumentou devido às atividades humanas 

– estes GEE foram utilizados em grande escala como agentes refrigeradores. O O3, gás que é 

continuamente produzido e destruído na atmosfera através de reações químicas, é também 

considerado um GEE – na troposfera, as atividades humanas têm levado à libertação de 

gases como o CO, hidrocarbonetos e N2O: estes gases reagem quimicamente, produzindo O3. 

O vapor de H2O é o mais abundante e importante GEE atmosférico; contudo, as atividades 

humanas têm uma reduzida influência direta na sua concentração atmosférica. No entanto, 

indiretamente, o ser humano tem o potencial para afetar aquela concentração através das 

alterações climáticas – uma atmosfera mais quente contém mais vapor de água (PROCLIRA, 

2007). 

 Protocolo de Quioto 

 Através do Protocolo de Quioto - tratado internacional produzido pela Convenção 

Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas e ratificado em 1999 - os países 

industrializados comprometeram-se a reduzir as emissões de GEE em pelo menos 5.2% 

abaixo dos níveis de 1990 durante o intervalo temporal de 2008 a 2012; a União Europeia 

comprometeu-se a reduzir aquelas emissões em 8%. Caso algum dos países falhasse em 

cumprir as metas, não só teria que reduzir as emissões inicialmente acordadas como também, 
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adicionalmente, 30% daquelas (Hill, 2010). Para que o Protocolo de Quioto entrasse em 

vigor foi necessário que 55 países, responsáveis por 55% das emissões de GEE, o 

ratificassem – tal veio a acontecer em 2005. A redução das emissões de GEE seria 

concretizada através da adoção, por parte dos países signatários, de algumas medidas, tais 

como: a reforma dos setores energético e dos transportes; a promoção do uso de fontes de 

energia renováveis; a limitação das emissões de CH4 na gestão dos resíduos; a proteção das 

florestas e de outros sumidouros de carbono (Solomon et al., 2007). Uma das características 

do Protocolo de Quioto é a introdução de diferenciação das metas de redução entre diferentes 

países; contudo, nem todos os países se comprometeram a reduzir as emissões de GEE – a 

Austrália, por exemplo, comprometeu-se a limitar o crescimento daquelas. No entanto, o 

facto de alguns países industrializados largamente responsáveis pela emissão de GEE, como 

os Estados Unidos da América, não terem ratificado o acordo veio limitar severamente a 

eficácia ambiental do Protocolo (Hill, 2010). Estavam contemplados dois períodos de 

compromisso: o primeiro, respeitante ao intervalo 2008-2012; o segundo, ao intervalo 2013-

2020; o Protocolo foi emendado em 2012 de modo a acomodar o segundo período de 

compromisso. Alguns dos países que se haviam comprometido, no primeiro período, já não o 

fizeram após 2012 – como exemplo, o Japão, a Nova Zelândia, a Rússia e o Canadá: estes 

quatro países são responsáveis por 15% das emissões globais de GEE. Os EUA continuaram 

a não ratificar o Protocolo. A partir de 2013 os países membros da Convenção Quadro das 

Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas estarão envolvidos na criação de um novo 

tratado internacional que substituirá o de Quioto a partir de 2020, o qual pretende ser mais 

abrangente que a anterior plataforma – a qual não fez surtir os efeitos desejados. 

 Camada de Ozono 

 O ozono (O3) estratosférico evita que a radiação ultravioleta (UV) proveniente do sol 

atinja a superfície terrestre: a formação deste gás, nesta região, ocorre através de um 

processo complexo, o qual inclui a fotodissociação do oxigénio molecular (O2) pela radiação 

solar e a posterior combinação com outras moléculas de O2 formando-se o O3. Esta molécula 

é posteriormente destruída, originando-se O e O2 – existe assim um ciclo de produção e 

destruição das moléculas de ozono. A presença de catalisadores adequados pode intensificar 

substancialmente o processo de destruição do O3 (PROCLIRA, 2007). 

 Não obstante a concentração de ozono estratosférico ser reduzida, ainda assim é 

muito superior à concentração troposférica, permitindo a formação de uma camada 

suficientemente capaz de filtrar (absorver) a radiação UV – esta camada, a camada de ozono, 

constitui-se, assim, como um escudo protetor contra aquela radiação. Sendo altamente 

energética, a radiação UV pode ter efeitos nefastos sobre os seres vivos, provocando cancro 

de pele e mutações genéticas, destruindo colheitas e outras formas de vegetação 
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(PROCLIRA, 2007; Sitch, Cox, Collins & Huntingford, 2007). O aumento da radiação UV-

B – um dos três subtipos de radiação ultravioleta – acarreta efeitos negativos para a saúde 

humana, para a grande maioria dos ecossistemas terrestres e aquáticos e para os ciclos 

biogeoquímicos; o aumento da radiação UV aporta também consequências negativas para 

alguns materiais tais como os plásticos e a madeira. As plantas terrestres são diretamente 

afetadas pela quantidade de radiação UV-B que as atinge (WMO/UNEP, 2010) tal como os 

organismos aquáticos, que veem a sua capacidade de reprodução alterada – a diminuição da 

produtividade primária não só afeta os demais organismos da cadeia alimentar como também 

leva ao aumento da concentração do CO2 atmosférico, contribuindo para as alterações 

climáticas (WMO/UNEP, 2010). 

 A formação e destruição do O3 por processos naturais constitui um equilíbrio 

dinâmico que mantém constante a concentração daquele gás na estratosfera – os compostos 

NO e NO2 são importantes catalisadores da destruição do O3, estando presentes na 

estratosfera em consequência das emissões de N2O. Este é produzido pela atividade 

microbiana do solo, especialmente quando os solos estão fortemente adubados (Molles, 

2008). Uma vez que o seu tempo de residência troposférico é elevado, o N2O consegue 

difundir-se e atingir a estratosfera, reagindo com o oxigénio excitado por radiação UV e 

dando origem a duas moléculas de NO. As moléculas de monóxido de azoto (NO) reagem 

com o O3, destruindo-o. As moléculas de NO também podem ser diretamente introduzidas na 

estratosfera através dos gases de escape dos aviões, devido à ação de radiação cósmica 

(protões solares) sobre o azoto ou por difusão a partir da troposfera (PROCLIRA, 2007). 

 Segundo Molles (2008), vários foram os cientistas que, no último quartel do século 

XX, revelaram preocupação relativamente à camada de ozono e à sua estabilidade, em 

virtude do incremento das atividades humanas. Contudo, foi a descoberta de um buraco 

naquela camada – uma área sobre o Pólo Sul em que a espessura da mesma se encontrava 

reduzida (PROCLIRA, 2007) – que captou a atenção mundial e estimulou a ação 

internacional para o problema. O foco da mesma incidiu sobre a cessação da produção dos 

compostos de cloro, flúor e carbono – os clorofluorcarbonetos, ou CFCs. Estas moléculas 

orgânicas - conhecidas comercialmente pelo nome de freons - por serem facilmente 

liquefeitas, relativamente inertes, não tóxicas, não combustíveis e voláteis, foram 

amplamente utilizadas como fluidos de arrefecimento em frigoríficos e aparelhos de ar 

condicionado, substituindo o SO2 e o NH3 líquidos, ambos muito tóxicos (PROCLIRA, 

2007). Os CFCs foram também utilizados em grande quantidade no fabrico de produtos 

descartáveis compostos por espumas como copos e pratos, como propulsores de aerossóis em 

latas de spray e como solventes para limpar placas recém-soldadas de circuitos eletrónicos. 

Uma vez que a estabilidade destes compostos é muito elevada, a concentração dos CFCs na 
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atmosfera aumentou gradualmente desde a década de 1930, década em que foram 

sintetizados pela primeira vez (PROCLIRA, 2007). Este aumento foi de tal modo 

significativo que na década de 1970 os CFCs podiam ser detetados em qualquer local do 

planeta (Molles, 2008). Em virtude do seu caráter inerte, os CFCs podem difundir-se 

lentamente, e sem que sofram modificações, até à estratosfera – aí, sob ação da radiação UV, 

são decompostos (PROCLIRA, 2007; Molles, 2008). Os átomos de cloro libertados atuam 

como catalisadores da reação de destruição do O3 – como catalisadores que são, os átomos 

de cloro não são consumidos podendo, desta forma, participar muitas vezes naquelas 

reações. Com efeito, um único átomo de cloro pode destruir mais de 100 000 moléculas de 

O3 antes de ser removido da atmosfera (PROCLIRA, 2007). 

 Protocolo de Montreal 

 Foi graças ao reconhecimento das sérias implicações que a diminuição da camada de 

ozono pode desencadear que, em 1987, após diversas nações terem admitido a necessidade 

de diminuir drástica ou totalmente a produção de CFCs, foi assinado o Protocolo de 

Montreal. Neste tratado, assinado pelos 180 países mais industrializados (Molles, 2008), 

foram estabelecidas metas para a redução da produção de CFCs com o objetivo último de 

eliminar totalmente o uso destas substâncias no ano de 2000 (PROCLIRA, 2007). Como 

resultado dos esforços produzidos no âmbito deste protocolo, a produção global de CFCs 

diminuiu de um milhão de toneladas anuais para menos de cinquenta mil toneladas em 2003 

(Molles, 2008) – o buraco sobre o Pólo Sul regrediu a partir do ano 2000, sendo que em 

2002 a espessura da camada de ozono estava mais próximas dos valores iniciais (Molles, 

2008; WMO/UNEP, 2010). Outros locais em que a camada de ozono se apresentava rarefeita 

voltaram, gradualmente, a recuperar – tal evidencia que a perda de O3 estratosférico 

abrandou, o que sustenta que a cooperação levada a cabo pela comunidade internacional, no 

sentido de banir o uso de CFCs conseguiu reverter o processo de depleção do ozono (Molles, 

2008; UNEP, 2010). Contudo, a completa recuperação da camada de ozono estratosférico 

levará, pelo menos, meio século a concretizar-se. Neste âmbito, a reciclagem poderá 

desempenhar um papel suplementar muito importante ao evitar que os CFCs já em utilização 

nos mais diversos equipamentos se escapem para a atmosfera (PROCLIRA, 2007). Por outro 

lado, os esforços na procura de substitutos para aqueles compostos, que não sejam nocivos 

para a camada de ozono, têm vindo a ser desenvolvidos. 

 Chuva Ácida 

 A denominação chuva ácida, por ser uma expressão mais simples, é comummente 

utilizada no âmbito das precipitações ácidas: a precipitação ácida na forma de chuva é 

apenas uma das várias formas de precipitação ácida que podem ocorrer, sendo que a neve, o 
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granizo e neblina ácidas também devem ser consideradas (Brena, 2009). A deposição de 

ácidos pode ocorrer na forma húmida - chuva, neve, granizo, neblina - e na forma seca - 

gases ou partículas (PROCLIRA, 2007). A água que evapora dos oceanos, rios, lagos e solos 

possui um pH neutro; ao combinar-se com os gases naturalmente presentes na atmosfera, 

como o CO2, o vapor de água adquire um caráter ligeiramente ácido devido à formação do 

ácido carbónico (H2CO3). Depreende-se portanto que a chuva, ainda que isenta de poluentes 

antropogénicos, se apresenta ligeiramente ácida, com valores de pH a oscilar entre 5.4 e 5.2 

(Brena, 2009; Hill, 2010). Os poluentes atmosféricos gerados a partir de algumas atividades 

humanas podem causar uma maior acidificação da chuva, dando então origem ao fenómeno 

de chuva ácida - o pH da mesma pode atingir valores que variam entre 4.9 e 1.9 (Brena, 

2009). A queima de combustíveis fósseis gera, entre outros, poluentes como o SO2 e os NOx 

(NO e NO2,) – estes compostos, particularmente o primeiro, são considerados responsáveis 

pela elevada acidez da água da chuva (Martins & Andrade, 2002; PROCLIRA, 2007; Brena, 

2009). Existem diversas fontes de SO2, sendo que a própria natureza é responsável por uma 

grande parcela das suas emissões através das erupções vulcânicas (Martins & Andrade, 

2002); muitos metais apresentam-se naturalmente combinados com o enxofre – a sua 

extração acarreta, muitas vezes, a fusão ou calcinação dos minérios, originando também SO2 

que é libertado para a atmosfera. No entanto, é a queima de combustíveis fósseis - na 

indústria, em centrais termoelétricas e nas habitações - a grande responsável pela maior 

parcela do SO2 emitido para a atmosfera (Martins & Andrade, 2002; PROCLIRA, 2007). Os 

NOx e o SO2 presentes na atmosfera reagem com o vapor de água dando origem ao ácido 

nítrico (HNO3) e ao ácido sulfúrico (H2SO4), ambos precipitando aquando da formação de 

chuva (Martins & Andrade, 2002; Brena, 2009). 

 De acordo com Seinfeld e Pandis (2002), a chuva ácida pode afetar o ambiente de 

diferentes modos, sendo que alguns dos seus efeitos se fazem sentir nos ecossistemas 

aquáticos e terrestres, na saúde humana e nos materiais. No que respeita aos ecossistemas 

aquáticos as populações piscícolas são as mais afetadas, ocorrendo a morte por aumento da 

acidez da água dos lagos e rios; também a flora local é afetada (Martins & Andrade, 2002). 

No âmbito dos ecossistemas terrestres, ao infiltrar-se no solo, a chuva aumenta a acidez do 

mesmo - consequentemente a disponibilidade de nutrientes reduz-se, reduzindo-se também a 

produtividade primária (Seinfeld & Pandis, 2002); por outro lado, libertam-se metais 

potencialmente tóxicos tais como o Alumínio, Chumbo e Cádmio que podem ser 

introduzidos na cadeia alimentar (Martins & Andrade, 2002). Ao nível dos materiais, os 

ácidos presentes na chuva podem acelerar a corrosão e abrasão de diversos materiais de 

construção tais como aço, tintas, plásticos, cimento (Dias, Cincotto, Savastano & John, 
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2008) e vários tipos de rocha. No que respeita à saúde humana, os problemas no sistema 

respiratório estão associados à inalação dos poluentes atmosféricos (Cançado et al., 2006). 

 1.3. Poluição da Água  

 A água é essencial à vida - no entanto, quando se encontra poluída, pode deixar 

vulneráveis os seres vivos que dela necessitam (Molles, 2008). A este respeito, Hill (2010) 

refere a existência de casos de poluição aquática extrema capaz de erradicar a vida nos locais 

onde se verifica.  

 Da totalidade de água existente no nosso planeta, cerca de 97% é salgada e cerca de 

3% é doce – o critério distintivo relaciona-se com a quantidade de sais dissolvidos. A água 

salobra, presente nas regiões estuarinas, apresenta uma salinidade intermédia. Da totalidade 

de água doce existente no planeta, a maioria (2,15%) está contida na forma de gelo e 

glaciares – forma inerte que não permite a transferência de água entre os sistemas, não 

estando por isso disponível para os seres vivos (PROCLIRA, 2007). A água subterrânea, 

pertencendo à categoria de água doce, perfaz 0,63%; dos restantes 0,02% a maioria (0,009%) 

encontra-se nos lagos de água doce, 0,008% em lagos salgados ou mares intracontinentais, 

0,005% nos solos, 0,001% na atmosfera e 0,0001% nos rios (figura 2). O facto de a água 

estar disponível para os seres vivos não implica, necessariamente, que seja água potável – 

isto é, água própria para ser consumida e que não apresenta risco para a saúde (Hill, 2010). 

Da totalidade de água doce disponível para uso da humanidade, a grande maioria está na 

forma de água subterrânea (PROCLIRA, 2007). 

 

Figura 2 – Distribuição da água no planeta (PROCLIRA, 2007, p. 5). 

 Os ecossistemas aquáticos são os principais integradores dos processos naturais e 

antropogénicos: representando os repositórios últimos dos poluentes, os ecossistemas 

dulçaquícolas e marinhos encontram-se entre os mais sensíveis indicadores do impacto 

ambiental das atividades antrópicas (GEO5). A poluição aquática, tal como as demais, pode 

ser classificada em dois subtipos principais: poluição aquática pontual e poluição aquática 

difusa. Na primeira é possível identificar e localizar a fonte emissora dos poluentes – como 

exemplo, as descargas de efluentes industriais, a rutura e o posterior derrame de petróleo de 

um navio petroleiro, entre outros. Na poluição aquática difusa não é possível identificar e 
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localizar a fonte emissora dos poluentes – por este motivo, este subtipo de poluição é mais 

difícil de controlar (Hill, 2010). As águas de escoamento, dizendo respeito a águas pluviais 

ou de degelo que são transportadas através do meio terrestre para o aquático, podem carregar 

consigo diversos poluentes, introduzindo-os nos ecossistemas aquáticos – como exemplo: 

óleo, poeiras, lixo, resíduos animais, microrganismos e poluentes químicos, tais como 

metais, pesticidas e fertilizantes. Quando o solo não se encontra impermeabilizado por 

construções ou estradas, por exemplo, as águas pluviais podem percolar através do mesmo e 

carregar os aquíferos, nos quais está localizada a água subterrânea – à medida que a água se 

desloca, o solo absorve e contribui para a remoção de vários poluentes. Contudo, se o terreno 

estiver impermeabilizado, restará pouco solo para absorver as águas pluviais: como 

consequência não só não se verifica a remoção dos poluentes como também não tem lugar a 

recarga dos aquíferos. Com efeito, a água de escoamento acabará por recarregar corpos de 

água superficial como lagos, rios e oceanos, transferindo para esses os poluentes (Hill, 

2010). 

 Sendo diversos os poluentes aquáticos, destacam-se: a) nutrientes em excesso; b) 

substâncias que alterem o pH; c) sólidos em suspensão; d) óleos e gorduras; e) 

microrganismos patogénicos; f) poluentes tóxicos, como os pesticidas (Hill, 2010). Os 

nutrientes, embora necessários para a manutenção da vida, podem assumir um caráter tóxico 

quando a sua concentração é muito elevada. Os fertilizantes manufaturados contêm os 

nutrientes azoto e fósforo – quando adicionados aos terrenos agrícolas, a porção que não é 

utilizada pelas plantas atinge os corpos de água através do escoamento superficial. Uma vez 

nestes, as plantas aquáticas e as algas absorvem os compostos ricos em azoto e fósforo, 

despoletando-se uma cascata de efeitos. Tal como sucede no ambiente terrestre, os nitratos e 

o fósforo dos fertilizantes estimulam o crescimento das algas e plantas aquáticas – como 

consequência ocorrem blooms de algas (fitoplâncton); o zooplâncton que delas se alimenta 

também prolifera; à medida que o plâncton e a vegetação morrem, depositam-se na base do 

corpo de água e sofrem decomposição bacteriana, para a qual o oxigénio é essencial; como 

consequência, a concentração de oxigénio disponível na água decresce, afetando os demais 

seres aquáticos que dele necessitam para sobreviver. Em condições naturais, o input de 

nutrientes num corpo de água ocorre lentamente ao longo de um período temporal alargado – 

diversos anos; tal culmina, usualmente, com a situação de eutrofização do corpo de água, 

sendo este o processo pelo qual um corpo de água, como sejam os lagos, estuários ou baías, 

evolui para um pântano e, eventualmente, desaparece (Hill, 2010). A partir de uma 

determinada concentração de nutrientes, os blooms de algas são frequentes, formando-se 

uma camada algal espessa na superfície do corpo de água, que adquire uma coloração 

diferente da usual e liberta odores desagradáveis, alterando o sabor da água e tornando-a 
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imprópria para usufruto (Carapeto, 1999; Hill, 2010). Algumas atividades humanas, 

porquanto libertem rapidamente elevadas concentrações de nutrientes, especialmente azoto e 

fósforo, são capazes de acelerar o processo natural de eutrofização de um corpo de água, 

erradicando a vida do mesmo (Hill, 2010).  

 No que respeita ao pH dos corpos de água, algumas substâncias poluentes podem 

alterar o equilíbrio daquele, nomeadamente as transportadas por via da deposição ácida (seja 

húmida ou sólida) bem como as que resultam das atividades de extração de minérios. 

Através da deposição ácida, o pH dos corpos de água altera-se – a água acidifica – atingindo 

valores abaixo dos valores ótimos para que a vida se mantenha no local. As atividades de 

extração de minérios representam também outra fonte de poluentes capazes de alterar o pH 

dos corpos de água: os minérios metálicos e os depósitos de carvão contêm, frequentemente, 

sulfuretos metálicos – estes, uma vez expostos ao oxigénio atmosférico, oxidam para sulfato 

o qual pode depois, na presença de humidade, converter-se em H2SO4. Este ácido, através do 

escoamento superficial, poderá atingir corpos de água vizinhos, acidificando-os; poderá 

também dissolver metais perigosos que serão depois arrastados até àqueles, contaminando-os 

e poluindo-os (Hill, 2010). 

 Os sólidos em suspensão, tal como outros poluentes mais convencionais, estão 

naturalmente presentes na água – com efeito, é a sua presença em excesso que se constitui 

como ambientalmente negativa (Hill, 2010). O aumento dos sólidos em suspensão torna a 

água mais turva, limitando a quantidade de luz solar que atinge as plantas aquáticas e, 

consequentemente, o seu crescimento. As partículas mais pequenas podem, inclusivamente, 

bloquear as brânquias de peixes e afetar a sua respiração (Hill, 2010). Uma das principais 

fontes de sólidos em suspensão é o escoamento a partir de terrenos agrícolas; a silvicultura e 

as atividades de construção também contribuem para esta situação (Hill, 2010). 

 O derrame de óleo constitui-se como um problema grave em águas costeiras, 

causando a morte ou afetando de forma muito adversa a flora e a fauna desses locais. Por 

outro lado, o óleo derramado pode também afetar os seres vivos que habitem nas áreas 

rochosas ou arenosas da costa, bem como aqueles que deles se alimentem. A capacidade de 

recuperação do ecossistema aquático dependerá da quantidade e tipo de óleo derramado, do 

local onde tal ocorreu e das condições climáticas. Os derrames, embora a uma escala menor, 

podem também ter lugar em ambiente terrestre – por exemplo, fugas de combustível de 

veículos aquando de acidentes; nessas condições, o óleo poderá ser arrastado pelas águas de 

escoamento até corpos de água, poluindo-os, podendo também infiltrar-se no solo, atingindo 

os corpos de água subterrânea (Hill, 2010). 
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 Os microrganismos patogénicos, tais como algumas bactérias, vírus, fungos, 

protozoários e algumas espécies tóxicas de algas, podem causar doenças infeciosas – quando 

presentes na água que os seres vivos consomem, constituem um grave problema de saúde. 

Frequentemente, os microrganismos patogénicos presentes num corpo de água resultam de 

atividades humanas desenvolvidas em terra – aqueles atingem-no através das águas de 

escoamento superficial, através de sistemas inadequados de tratamento de esgotos e através 

do escoamento de efluentes industriais não tratados, particularmente os que provêm da 

indústria de criação de animais. 

 De acordo com Hill (2010), os pesticidas constituem uma importante categoria de 

poluentes aquáticos – estes compostos podem causar efeitos adversos muito graves nos seres 

vivos, podendo inclusive causar a sua morte (Carapeto, 1999). Os pesticidas podem atingir 

os corpos de água através do escoamento a partir dos terrenos agrícolas. A utilização de 

pesticidas, incluindo inseticidas, fungicidas, herbicidas, entre outros, visando proteger as 

culturas agrícolas de pragas, tem vindo a permitir a redução significativa de perdas, o 

aumento da rentabilidade de algumas culturas como o milho e a batata, a proteção do gado 

contra doenças e parasitas e a proteção dos seres humanos contra algumas doenças como a 

malária (Carapeto, 1999; Carvalho, 2006). Os pesticidas são substâncias dispersadas no 

ambiente, de modo intencional, com vista a controlar pragas – contudo, também atuam 

noutras espécies, causando sérios efeitos colaterais adversos em espécies não-alvo (Carapeto, 

1999). Apesar de pouco solúveis na água e pouco voláteis, a maioria dos pesticidas acaba por 

encontrar na água e no ar o seu meio de transporte rumo a locais onde a sua aplicação nunca 

foi efetuada (Carapeto, 1999). Os seus resíduos contaminam o solo e a água, permanecem 

nas colheitas, entram nas cadeias alimentares e, por último, são ingeridos pelos seres 

humanos através dos alimentos e da água (Carvalho, 2006). De acordo com Batista (2003) e 

Carapeto (1999), durante a aplicação dos pesticidas, ao ar livre, uma parcela distribui-se pelo 

compartimento ar, podendo, posteriormente, ser arrastado pelo vento para fora da área que se 

pretende tratar; contudo, a maioria dos resíduos recairá sobre o solo, durante ou depois do 

tratamento. Na sua superfície, os pesticidas poderão ser transferidos para a atmosfera por 

volatilização, transportados para cursos de água por escoamento superficial ou erosão, ou ser 

degradados. No solo, os pesticidas e os seus metabolitos podem ser lixiviados, adsorvidos 

por componentes orgânicos ou minerais do solo ou ser absorvidos pelas plantas. Uma vez na 

atmosfera, os pesticidas podem ser novamente depositados à superfície, por via húmida ou 

seca – deste modo, o transporte atmosférico poderá contribuir para a contaminação, com 

pesticidas, da água superficial. No entanto, a água de escoamento superficial é a principal 

origem de contaminação deste compartimento ambiental (Batista, 2003). Adicionalmente, e 
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uma vez que existe uma continuidade hidrológica da água subterrânea e superficial, os 

pesticidas podem mover-se de um compartimento para o outro.  

 Em virtude dos aspetos negativos associados ao uso de pesticidas, nos últimos anos 

têm sido desenvolvidos esforços adicionais no sentido de reduzir o recurso a estes compostos 

químicos – a agricultura biológica ou orgânica pode representar uma opção valiosa 

(Gomiero, Pimentel & Paoletti, 2011). Esta prática respeita o normal funcionamento dos 

ecossistemas, evitando a utilização de pesticidas e, consequentemente, permitindo produzir 

alimentos livres de químicos sintéticos (Tamn, 2001). Contudo, segundo Carvalho (2006), a 

agricultura biológica não parece possuir o potencial para dar resposta à produção em massa 

de alimentos fundamental para a suprir as necessidades da humanidade. Ainda assim, para 

Gomiero, Pimentel e Paoletti (2011), este tipo de agricultura, uma vez que encerra o 

potencial de permitir uma agricultura mais sustentável, merece ser alvo de uma investigação 

mais ampla de modo a explorar-se e a compreender-se, aprofundadamente, as suas 

potencialidades e limitações. Carapeto (1999) coloca a seguinte questão: será possível viver 

na sociedade atual sem a utilização de pesticidas sintéticos? Existem, indiscutivelmente, 

vantagens que resultam daquela utilização: a eliminação de vetores de agentes patogénicos 

causadores de doenças, o controlo de pragas agrícolas, a economia de tempo e segurança 

sobre processos mecânicos para o controlo de plantas infestantes, entre outras. No entanto, as 

desvantagens são também evidentes: acidentes e envenenamentos devido à incorreta 

aplicação destes compostos, contaminação de cursos de água superficiais e de aquíferos, 

envenenamento de espécies não-alvo, diminuição da variedade de muitas espécies vegetais 

por morte acidental dos agentes de polinização, entre outras. A utilização de pesticidas deve 

ser minimizada, utilizando-se, sempre que possível, outras formas de combate e controle de 

situações indesejáveis (Carapeto, 1999). Como alternativa à sua utilização no controle de 

pragas, pode ser realizada a introdução de predadores naturais de pragas, a introdução de 

competidores ou de agentes patogénicos específicos das pragas – apesar de demonstrada a 

eficiência destas estratégias, nem sempre os resultados são os desejados uma vez que as 

populações de controladores nem sempre se conseguem estabelecer no ambiente em que são 

introduzidas (Carapeto, 1999). No entanto, quando o controle biológico funciona, os efeitos 

observáveis podem ser muito positivos, com a vantagem de ser um método mais económico 

e seguro. 

 Águas subterrâneas 

 Mais de um quarto da população mundial depende da água subterrânea para o 

consumo (Hill, 2010), sendo que da totalidade de água doce disponível para uso da 

humanidade, a grande maioria está na forma de água subterrânea (PROCLIRA, 2007). 

Quando a água subterrânea está localizada a maior profundidade, os contaminantes 
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arrastados e lixiviados através do solo podem não atingi-la. Contudo, grande parte da água 

subterrânea utilizada para o consumo humano está localizada em aquíferos pouco profundos 

(Hill, 2010) - em virtude deste facto, os poluentes lixiviados podem contaminá-la. 

Contaminando águas subterrâneas pouco profundas, os poluentes podem também atingir as 

águas superficiais, dada a íntima interconexão existente entre estes dois compartimentos. O 

contrário é também válido: os poluentes presentes em águas superficiais podem, muitas 

vezes, atingir as águas subterrâneas. Uma vez poluídas, estas podem assim permanecer por 

um longo período de tempo em virtude de se deslocarem a velocidades muito reduzidas 

(Hill, 2010). As fontes de contaminação e poluição das águas subterrâneas incluem a 

agricultura, o escoamento urbano, os derrames de químicos e a lixiviação a partir de lixeiras 

e aterros sanitários indevidamente impermeabilizados. Existe, assim, um grande número de 

poluentes que pode ser detetado em águas subterrâneas – embora tal possa não constituir um 

problema, é seguramente indicador da necessidade de prevenir a poluição, uma vez que a 

descontaminação das águas subterrâneas é muito complexa, se não mesmo impossível (Hill, 

2010). De um modo geral, os depósitos de água subterrânea são menos afetados pelos 

processos poluentes que os de água superficial uma vez que a camada de solo suprajacente 

atua como filtro físico e químico (PROCLIRA, 2007).  

 Estuários e Zonas Costeiras 

 Os oceanos são frequentemente encarados como compartimentos de água capazes de 

diluir e dispersar algo que neles seja depositado, em virtude da sua enorme vastidão - no 

entanto, esta noção está errada (Hill, 2010). Cerca de 80% da poluição que afeta os estuários 

e as zonas costeiras provém de atividades desenvolvidas em terra, sendo que os poluentes 

são arrastados, por via do escoamento superficial, para os cursos de água e, destes, para os 

oceanos. É inegável que o contínuo crescimento da população humana, especialmente a que 

se fixa em zonas costeiras, constitui uma das principais causas para a poluição; um terço da 

humanidade vive em áreas localizadas até 100 quilómetros da linha de costa (Hill, 2010). 

Concomitantemente ao crescimento da população humana, também os terrenos utilizados 

para a exploração agrícola estão a aumentar, o que leva ao aumento da utilização de 

fertilizantes manufaturados – como consequência, os resíduos azotados e fosforados 

arrastados pelo escoamento proliferam. Por outro lado, a intensa impermeabilização dos 

terrenos, associada à construção e ao desenvolvimento de cidades, promove o escoamento de 

diversos poluentes urbanos. Adicionalmente, ainda que a maioria das águas residuais urbanas 

(esgotos) sejam alvo de tratamento, os efluentes tratados escoam em direção aos estuários e 

zonas costeiras – casos há em que os esgotos escoam diretamente para estes. Daqui se 

depreende que os estuários e as águas costeiras se constituem como depósitos de inúmeros 

poluentes (Hill, 2010). 
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 A poluição causada por plásticos não pode ser negligenciada, constituindo uma séria 

ameaça aos ecossistemas marinhos. A presença de tais poluentes em locais tão remotos como 

a Antártida é indicadora da severidade da situação. É estimado que, anualmente, os resíduos 

plásticos sejam responsáveis pela morte de um milhão de aves marinhas e cem mil 

mamíferos e tartarugas marinhas (Hill, 2010) – seja pela ingestão, seja pelo aprisionamento 

em resíduos plásticos como sacos, redes e linhas de pesca, garrafas e tampas de plástico, 

entre outros. A grande maioria dos resíduos plásticos (80%) provém de zonas continentais. 

Os plásticos não são biodegradáveis; contudo, são transformados e reduzidos a fragmentos 

cada vez mais pequenos, eventualmente microscópicos, passíveis de serem ingeridos por 

seres unicelulares como o fitoplâncton (Hill, 2010). 

 Tal como sucede com a poluição causada por plásticos, também a poluição causada 

pelo petróleo se assume como uma ameaça importante aos ecossistemas marinhos. O 

petróleo é amplamente reconhecido como fonte de energia – com efeito, esta matéria-prima é 

responsável por 40% da produção de energia a nível mundial (Carapeto, 1999). Sendo 

extraído de locais distantes daqueles onde, habitualmente, se verifica o consumo, o petróleo 

tem que ser transportado – na sua forma bruta ou refinada – em quantidades suficientes para 

suprir a procura. As formas de transporte mais frequentes são os navios-petroleiros, as 

condutas terrestres e as submarinas (Carapeto, 1999). Em virtude da sua utilização 

generalizada, da refinação e do transporte, o petróleo atinge o ambiente com maior 

frequência do que seria desejável, afetando os ecossistemas e causando graves problemas de 

poluição. Sendo certo que a poluição causada por esta substância atinge também os estuários 

e os ecossistemas de água doce, a poluição do ambiente marinho é que mais atenção tem 

despertado – muito por culpa dos acidentes de grandes e graves proporções que ocorrem nos 

oceanos, envolvendo petroleiros ou plataformas de exploração petrolíferas, os quais 

derramam elevadas quantidades daquela substância nas águas oceânicas, originando as 

comummente designadas marés-negras. 

 Os efeitos tóxicos do petróleo estão associados ao revestimento dos organismos e às 

propriedades tóxicas inerentes aos compostos de hidrocarbonetos que dele fazem parte, 

quando o mesmo é ingerido acidentalmente. Após o derrame de petróleo no mar, os 

primeiros organismos a sofrerem os efeitos tóxicos são os que compõem o fito e o 

zooplâncton; a vegetação fixa de áreas de baixa energia, como lagoas, estuários e sapais, 

sofre os efeitos tóxicos do petróleo por períodos de tempo mais longos – o tempo de 

permanência deste composto nestes locais é maior. De um modo geral, as plantas anuais 

tendem a morrer e a recolonização do local ficará dependente de sementes trazidas de áreas 

não afetadas (Carapeto, 1999). No mar, os peixes adultos apresentam uma resistência maior 

à poluição por petróleo que os seus ovos, larvas ou formas juvenis – o seu corpo, brânquias e 
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cavidade bucal são revestidos por um muco resistente à impregnação do petróleo. A perda de 

aves marinhas é o resultado mais impactante – estes organismos são especialmente afetados 

através das propriedades físicas do petróleo flutuante. Quando contaminadas por um derrame 

de petróleo, as aves marinhas tendem a mergulhar várias vezes em vez de abandonarem o 

local, tentando com isso libertar o seu corpo do material viscoso que as envolve. Ao 

contaminar a plumagem, o petróleo causa a perda das propriedades de repulsão da água – 

assim, a água do mar penetra nas penas das aves, substituindo o ar que isolava termicamente 

o animal e, ao mesmo tempo, permitia a sua flutuação. Como consequência, as aves 

marinhas morrem por hipotermia devido à rápida exaustão das reservas energéticas, e por 

afundamento. Adicionalmente, a ingestão acidental de petróleo poderá afetar também 

diversos órgãos internos (Carapeto, 1999). Se o petróleo foi ingerido durante a época de 

reprodução destas aves, a sobrevivência dos ovos é reduzida. 

 Acidificação dos Oceanos 

 O aumento da concentração atmosférica de CO2 é inegável, evoluindo de níveis de 

cerca de 280 partes por milhão (ppm) no século XVIII, mais precisamente no início da 

revolução industrial, para cerca de 384 ppm atualmente (Doney, Fabry, Feely & Kleypas, 

2009). Este aumento é principalmente atribuído à queima contínua de combustíveis fósseis 

associada às atividades humanas e à desflorestação – com efeito, segundo aqueles autores, a 

atual concentração atmosférica de dióxido de carbono é a mais elevada desde há 800 000 

anos. De acordo com Petkewich (2009), nos últimos 200 anos os oceanos absorveram 

aproximadamente 550 biliões de toneladas de CO2 atmosférico – ou seja, cerca de um terço 

do total das emissões antropogénicas daquele gás. Atualmente o oceano absorve, 

diariamente, cerca de 22 milhões de toneladas de CO2 atmosférico (Hill, 2010). Como 

resultado, o pH das águas superficiais oceânicas tem vindo a diminuir – se, no século XVIII 

o pH era de 8,21, atualmente é de 8,10; espera-se que decresça mais 0.3 a 0.4 unidades se a 

concentração atmosférica de CO2 atingir os 800 ppm no final do presente século, tal como 

prevê o Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas, IPCC (Doney, Fabry, 

Feely & Kleypas, 2009). Alterações desta ordem de grandeza afetam, naturalmente, os 

organismos marinhos - sobretudo os que possuem estruturam calcificadas, como os corais, 

foraminíferos, moluscos, equinodermes, algas calcárias, entre outros. Tal sucede porque a 

dissolução do CO2 na água do mar origina H2CO3, o que contribui para aumentar a 

concentração de iões hidrogénio e, assim, diminuir o pH; tal contribui também para aumentar 

a concentração de iões bicarbonato, diminuindo-se a concentração de iões carbonato. A 

diminuição destes iões acarreta implicações biológicas para os organismos marinhos que 

necessitam de minerais de carbonato para a construção e reconstrução das suas conchas e 

esqueletos (Petkewich, 2009; Doney, Fabry, Feely & Kleypas, 2009). Se tais estruturas 
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fornecerem proteção contra os predadores e/ou beneficiarem os organismos de alguma 

forma, estes terão maior dificuldade em adaptar-se às alterações químicas da água do mar, 

alterando a sua distribuição para locais onde a concentração de iões carbonato seja mais 

elevada, ou sendo adversamente impactados. Tais locais serão alvo da invasão de espécies 

não nativas, o que comprometerá também a dinâmica das teias alimentares (Doney, Fabry, 

Feely & Kleypas, 2009). 

 Efluentes urbanos e industriais 

 De acordo com Carapeto (1999), por efluentes urbanos designa-se a água que, após 

ter sido utilizada, não se encontra em condições próprias para o consumo, juntamente com 

qualquer outra água que entre na rede de esgotos. A grande maioria dos detritos orgânicos 

lançados nos cursos de água, estuários e águas costeiras provém dos efluentes urbanos, os 

quais têm uma natureza essencialmente orgânica sendo sujeitos a decomposição bacteriana. 

Aqueles efluentes são libertados a partir de várias fontes, nomeadamente: esgotos urbanos, 

resíduos agrícolas, resíduos industriais, efluentes de cervejarias e destilarias, efluentes de 

fábricas de papel, petróleo, entre outros. Em paralelo com os resíduos orgânicos, estas 

mesmas fontes lançam também na rede de coleta de águas residuais e, consequentemente, 

nos cursos de água, resíduos inorgânicos – como por exemplo, metais (Carapeto, 1999). Os 

efluentes industriais contribuem para uma grande percentagem da poluição aquática; a 

situação ideal passaria pelo seu lançamento em redes de esgotos individualizadas para cada 

indústria – no entanto, tal acarretaria um custo demasiado elevado, pelo que os efluentes 

industriais são, muitas vezes, lançados na rede de esgotos urbanos. Infelizmente, situações há 

em que são lançados diretamente num curso de água sem qualquer tratamento prévio. 

 1.4. Poluição do Solo 

 O solo corresponde a uma mistura complexa de material vivo e não vivo da qual 

depende a maioria da vida terrestre; a sua estrutura provém de interações entre o clima, os 

organismos, a topografia e o material mineral original (Molles, 2008). O solo é entendido 

como a interface entre a atmosfera, hidrosfera e geosfera; é um recurso vital, dinâmico, com 

propriedades físicas, químicas e biológicas distintas, constituído por matéria orgânica, 

partículas minerais de diversas dimensões, água, ar e organismos vivos (Rodrigues &Duarte, 

2003). Por desempenhar uma grande variedade de funções vitais – ambientais, económicas, 

ecológicas e sociais – a proteção do solo, assim como a limitação dos processos que causam 

a degradação deste recurso, são imprescindíveis para o seu desenvolvimento sustentável 

(Straalen, 2002; Rodrigues & Duarte, 2003). Quando tal não está salvaguardado, corre-se o 

risco de as gerações futuras não poderem usufruir deste recurso natural – a gestão sustentável 

do solo permitirá que o mesmo se renove, ano após ano, através de processos naturais.  
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 As atividades humanas associadas ao solo, nomeadamente, a exploração agrícola, as 

atividades resultantes do crescimento urbano, a extração de recursos e o aterro de resíduos, 

representam processos que podem impactar o solo, introduzindo poluentes neste recurso 

(Straalen, 2002; Rodrigues & Duarte, 2003). Infelizmente, o solo tem sido frequentemente 

utilizado como depósito final de substâncias resultantes das atividades humanas – a prová-lo 

estão as inúmeras lixeiras e aterros existentes. A contaminação e poluição do solo tornou-se 

um problema grave e sério, especialmente em regiões com elevada densidade populacional, 

em que o uso que se faz deste recurso é intensivo (Straalen, 2002). Quando contaminados, os 

solos revelam-se uma ameaça real para os ecossistemas e populações que deles dependem; 

tal como sucede para os outros tipos de poluição, os poluentes do solo podem mover-se – 

através da erosão deste recurso, são transportados para locais distantes; através da água são 

lixiviados, podendo atingir corpos de água subterrânea ou superficial (Hill, 2010). A 

poluição do solo pode classificar-se em pontual ou local, e em difusa: a primeira está, 

geralmente, associada à exploração mineira, às instalações industriais, às lixeiras e aterros 

sanitários, entre outros; a segunda, à deposição atmosférica, a determinadas práticas 

agrícolas e à reciclagem e tratamento inadequados de resíduos e águas residuais (Dinis & 

Fraga, 2005).  

 Até há bem pouco tempo era prática comum, no nosso país, eliminar os resíduos em 

lixeiras – de forma indiscriminada, sem qualquer controlo posterior. A este respeito, e de 

acordo com o Plano Estratégico para os Resíduos Sólidos Urbanos (PERSU II), as lixeiras, 

em Portugal, foram encerradas, na sua maior parte, até ao final do ano de 2002, tendo 

permanecido algumas lixeiras residuais que foram encerradas até ao final de 2003 (PERSU 

II, 2007). A construção de aterros sanitários revelou-se fundamental para a gestão dos 

resíduos – aqueles dizem respeito a infraestruturas com as necessárias características 

técnicas, onde os resíduos são depositados e cobertos com terra. Contudo, 

independentemente do seu destino ou combinação de destinos, os resíduos figuram-se 

sempre como um problema, pois para além de representarem um desperdício de energia e 

matérias-primas, a sua gestão poderá também dar origem a impactos ambientais negativos 

(APA, 2008). Neste sentido, a prevenção consubstancia-se como o principal objetivo da 

política de gestão de resíduos – através daquela pretende-se minimizar a quantidade e/ou 

perigosidade dos mesmos. Tal abrange a redução e, implicitamente, a reutilização dos 

resíduos (APA, 2008). Sendo certo que se deve tentar reduzir a produção de resíduos, a 

reutilização dos mesmos deve ser tida em conta – evitando-se assim o consumo e, 

consequentemente, a génese de novos resíduos; quando tal não é possível, há que equacionar 

a sua reciclagem. 
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 A introdução de contaminantes no solo pode acarretar a perda de algumas ou várias 

funções deste recurso natural – não obstante a possibilidade de contaminação da água 

subterrânea. Como principais consequências negativas destacam-se os impactos e alterações 

nas cadeias alimentares, os perigos para a saúde pública, as alterações dos ecossistemas e dos 

recursos naturais (Rodrigues & Duarte, 2003). Os solos podem ser poluídos através de 

diversas atividades e/ou processos, dos quais se destacam: as alterações na qualidade da água 

à superfície; a lixiviação de contaminantes de instalações, em particular lixiviados de lixeiras 

e de aterros sanitários indevidamente impermeabilizados; fugas de tanques de combustíveis; 

deposição com impregnação de líquidos poluentes; aplicação direta de resíduos no solo, 

como por exemplo lamas de esgoto; atividades agrícolas que utilizem pesticidas de forma 

intensiva, entre outros (Straalen, 2002; Dinis & Fraga, 2005). 

 É possível descontaminar solos que se encontrem poluídos, distinguindo-se duas 

grandes linhas de intervenção: a) descontaminação in-situ, através da qual a operação de 

limpeza decorre no local onde se encontra o terreno a regenerar, sendo os contaminantes 

removidos do solo por meio de ar e/ou água, os quais são posteriormente tratados e 

descontaminados, e reintroduzidos no terreno; b) descontaminação ex-situ, operação através 

da qual o solo contaminado é removido do local original e submetido a tratamento de 

descontaminação (Dinis & Fraga, 2005). 

2. Enquadramento Curricular 

2.1. Enquadramento do tópico lecionado na organização temática do Currículo 

 Atendendo ao Currículo Nacional do Ensino Básico (DEB, 2001) o tópico alvo da 

intervenção subsidiária da presente investigação – Poluição – insere-se na unidade temática 

Perturbações no Equilíbrio dos Ecossistemas, a qual, por sua vez, se insere no subtema 

Ecossistemas. Este subtema está incluído no grande tema organizador – Sustentabilidade na 

Terra (figura 3). Tomando como referência o documento Orientações Curriculares para as 

Ciências Físicas e Naturais do 3.º Ciclo do Ensino Básico (Galvão et al., 2001): 

No terceiro tema – Sustentabilidade na Terra – pretende-se que os alunos tomem 

consciência da importância de actuar ao nível do sistema Terra, de forma a não provocar 

desequilíbrios, contribuindo para uma gestão regrada dos recursos existentes. Para um 

desenvolvimento sustentável, a educação deverá ter em conta a diversidade de ambientes 

físicos, biológicos, sociais, económicos e éticos. A aprendizagem das ciências numa 

perspectiva global e interdisciplinar, em que se valorize as competências e os 

conhecimentos pela aprendizagem activa e contextualizada, a pesquisa, a comunicação, a 

tomada de decisões, contribuirá para um futuro sustentado. (p.9) 

 



 

Figura 3 – Posição do tema Sustentabilidade na Terra nos grandes temas organizadores do ensino das Ciências 
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que comprometem o equilíbrio dos ecossistemas 

deverá ser explorada atendendo às múltiplas formas 

aos agentes poluentes e às consequências 

Sugerem as Orientações

contacto com problemas reais “

em particular quer mediante 

em particular os seres vivos” (p. 26).

podem ser estudados sob a forma de pequenos projetos, interdisciplinarmente com Ciências 

Físico-Químicas e Geografia.

2.2. Competências e Experiências/Situações de Aprendizagem

 A área disciplinar 

Naturais é parte integrante 

campos diversificados do saber. Aquela exploração, que se deseja decorrer em ambientes de 
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Posição do tema Sustentabilidade na Terra nos grandes temas organizadores do ensino das Ciências 
no Ensino Básico (adaptado de DEB, 2001, p. 134). 

Recomendam as referidas Orientações que a exploração de cada um dos quatro 

temas decorra numa perspetiva interdisciplinar – a interação Ciência, Tecnologia, Sociedade 

e Ambiente deverá constituir uma vertente integradora e globalizante da organização e da 

científicos (Galvão et al., 2001). Tal permite aos alunos “uma tomada 

cia quanto ao significado científico, tecnológico e social da intervenção humana 

na Terra, o que poderá constituir uma dimensão importante em termos de uma desejável 

educação para a cidadania” (p. 9). 

Na unidade temática Perturbações no Equilíbrio dos Ecossistemas

, os alunos devem poder refletir sobre as causas e os efeitos das catástrofes 

que comprometem o equilíbrio dos ecossistemas – a Poluição é uma das destacadas. Esta 

deverá ser explorada atendendo às múltiplas formas que pode tomar, às fontes de poluição, 

aos agentes poluentes e às consequências dela decorrentes (Galvão et al., 2001, p. 25). 

Orientações que, aos alunos, sejam proporcionadas situações que permitam o 

contacto com problemas reais “quer através de situações locais e/ou regionais

em particular quer mediante problemas mais gerais que afetam a Terra de um modo global e 

em particular os seres vivos” (p. 26). De acordo com aquele documento, estes assuntos 

sob a forma de pequenos projetos, interdisciplinarmente com Ciências 

Químicas e Geografia. 

Competências e Experiências/Situações de Aprendizagem

A área disciplinar Ciências Físicas e Naturais – da qual a disciplina 

é parte integrante – através dos conteúdos científicos que explora, incide em 

campos diversificados do saber. Aquela exploração, que se deseja decorrer em ambientes de 

 

Posição do tema Sustentabilidade na Terra nos grandes temas organizadores do ensino das Ciências 

que a exploração de cada um dos quatro 

a interação Ciência, Tecnologia, Sociedade 

e Ambiente deverá constituir uma vertente integradora e globalizante da organização e da 

científicos (Galvão et al., 2001). Tal permite aos alunos “uma tomada 

cia quanto ao significado científico, tecnológico e social da intervenção humana 

na Terra, o que poderá constituir uma dimensão importante em termos de uma desejável 

ssistemas, e de acordo com 

, os alunos devem poder refletir sobre as causas e os efeitos das catástrofes 

é uma das destacadas. Esta 

que pode tomar, às fontes de poluição, 

decorrentes (Galvão et al., 2001, p. 25). 

que, aos alunos, sejam proporcionadas situações que permitam o 

locais e/ou regionais que os afetem 

tam a Terra de um modo global e 

com aquele documento, estes assuntos 

sob a forma de pequenos projetos, interdisciplinarmente com Ciências 

Competências e Experiências/Situações de Aprendizagem  

da qual a disciplina Ciências 

através dos conteúdos científicos que explora, incide em 

campos diversificados do saber. Aquela exploração, que se deseja decorrer em ambientes de 
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aprendizagem diversos, concorre também para o desenvolvimento de competências várias 

que contribuem para a literacia científica dos alunos, fundamental para o pleno exercício de 

cidadania (Galvão et al., 2001). Estas competências revelam-se em diferentes domínios tais 

como o conhecimento (substantivo, processual e epistemológico), o raciocínio, a 

comunicação e as atitudes – e desenvolvem-se, transversal e simultaneamente, na exploração 

das experiências educativas (Galvão et al., 2001). 

 São diversas as experiências de aprendizagem sugeridas pelo Currículo Nacional do 

Ensino Básico no que respeita à aprendizagem em ciências – as quais permitem o 

desenvolvimento de competências dos domínios supra referidos (DEB, 2001). Destacam-se 

aquelas que mais se relacionam com a intervenção realizada: a) planificar e desenvolver 

pesquisas diversas; as situações de resolução de problemas, implicando diferentes formas de 

pesquisar, recolher, analisar e organizar a informação, são fundamentais para a compreensão 

da Ciência; b) conceber projetos, prevendo todas as etapas, desde a definição de um 

problema até à comunicação de resultados e intervenção no meio, se for esse o caso; os 

alunos devem constituir parte integrante do projeto e nele ser envolvidos desde a sua 

conceção; c) comunicar resultados de pesquisas e de projetos, expondo as suas ideias e as do 

grupo, utilizando audiovisuais, modelos ou as novas tecnologias da informação e 

comunicação; d) realizar trabalho cooperativo em diferentes situações – projetos 

extracurriculares, situação de aula – e trabalho independente (DEB, 2001). As Orientações 

sugerem igualmente experiências de aprendizagem atendendo aos domínios de competências 

elencados (Galvão et al., 2001). Atendendo à intervenção realizada destacam-se as seguintes: 

análise e discussão de evidências/situações problemáticas através de pesquisa bibliográfica; 

interpretação de fontes de informação diversificadas, com distinção entre o essencial e o 

acessório, analisando-as e sintetizando-as de modo a construírem-se textos escritos/orais que, 

revelando a utilização da linguagem científica, evidenciem uma estrutura e organização 

lógicas coadunadas com a abordagem do assunto; situações através das quais os alunos 

tenham que cooperar na partilha de informação; apresentações dos resultados da pesquisa 

fazendo também uso das novas tecnologias de informação e comunicação; situações que 

incitem os alunos a refletir de modo crítico acerca do seu trabalho e desempenho, a 

tornarem-se flexíveis para aceitarem o erro e reformularem o seu trabalho.   

 No contexto da presente intervenção, e tendo em consideração as competências 

gerais elencadas no Currículo Nacional do Ensino Básico (DEB, 2001), especial relevância 

foi dada à criação de situações de aprendizagem em que os alunos, partindo de materiais e 

recursos diversificados, cooperassem na aprendizagem, integrando e trocando saberes 

através a realização de um projeto interdisciplinar em que se rentabilizassem as 

potencialidades das tecnologias de informação e comunicação. Igualmente se valorizaram 
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situações em que os alunos pudessem autoavaliar as aprendizagens, confrontando o 

conhecimento produzido com os objetivos visados e com a perspetiva de outros; em que 

pudessem desenvolver o sentido de responsabilidade, flexibilidade e respeito pelo seu 

trabalho e pelo dos outros; e em que pudessem desenvolver a autoestima e autoconfiança. De 

acordo com o referido documento, a possibilidade dos alunos participarem em projetos 

relacionados com temáticas científicas que abordem diferentes vertentes – como o exemplo 

sugerido relativo à água (DEB, 2001, pp. 130-131) – permite-lhes o desenvolvimento de 

“princípios e valores como o respeito pelo saber e pelos outros, pelo património natural e 

cultural, conducente à consciencialização ecológica e social, à construção da sua própria 

identidade e à intervenção cívica de forma responsável, solidária e crítica” (DEB, 2001, p. 

131).  

2.3. Avaliação 

 A avaliação, apesar de ser um processo complexo – dado que implica diferentes 

pressupostos e finalidades, bem como juízos de valor – é fundamental em situação escolar 

(Galvão et al., 2001). Exerce um efeito positivo na aquisição de conhecimentos e no 

envolvimento dos alunos no seu processo de aprendizagem. Devendo ser contempladas as 

suas diferentes modalidades, a avaliação deve estar diretamente relacionada com as 

diferentes atividades e experiências educativas concretas vividas pelos alunos – não se pode 

avaliar de igual modo o conhecimento de factos ou o desenvolvimento de um projeto 

(Galvão et al., 2001). Pretende-se que a avaliação influencie positivamente o ensino e a 

aprendizagem da Ciência devendo, por isso, ter um fim formativo, incidindo em atividades 

relacionadas com o desenvolvimento de competências de diferentes domínios do currículo 

das ciências; pretende-se igualmente que através dela os alunos se preparem para a vida 

adulta. A operacionalização da avaliação deve seguir dois pressupostos fundamentais 

elencados em Galvão et al. (2001): “reduzir a ênfase tradicional da avaliação de 

componentes específicas e compartimentadas do conhecimento dos alunos [e] aumentar a 

ênfase da avaliação das competências dos alunos, desenvolvidas em experiências educativas 

diferenciadas” (p. 8). Tais pressupostos foram tomados em consideração durante a 

intervenção da presente investigação. 

3. Proposta Didática 

 A professora investigadora organizou e planeou o ensino do tópico poluição 

atendendo aos subtipos de poluição que comummente se consideram: poluição da atmosfera, 

poluição do solo e poluição da água. Neste último foi feita uma distinção entre a poluição 

dos oceanos e a poluição da água doce. A abordagem ao tópico decorreu na forma de um 

projeto interdisciplinar de ativismo ambiental, entre Ciências Naturais e Tecnologias da 
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Informação e Comunicação. A exploração inicial dos quatro subtipos de poluição foi 

organizada atendendo aos seguintes domínios: a) causas; b) consequências; c) medidas de 

prevenção e mitigação; d) ocorrências. Durante o desenvolvimento do projeto os alunos 

percorreram várias etapas, algumas realizadas em CN outras em TIC, que culminaram com a 

divulgação dos vídeos por si produzidos sobre o tópico poluição. O quadro 1 apresenta as 

etapas e respetivos momentos que o projeto contemplou - de referir que alguns momentos de 

etapas distintas se sobrepuseram no tempo, apesar da organização linear e compartimentada 

apresentada no quadro.    

Quadro 1 – Etapas e Momentos do Projeto de Ativismo Ambiental desenvolvido ao longo da intervenção. 

ETAPA MOMENTOS 

Pré Projeto 
(PréP) 

• Questionário de levantamento da situação dos alunos - preferências em relação à disciplina de CN e hábitos 
tecnológicos (realizado em aula); 

• Teste de Diagnóstico sobre poluição - momento I (em aula de CN); 
• Questionário sobre Ativismo - momento I (em aula de CN); 
• Exposição aos alunos contextualizando o projeto: etapas e momentos, objetivos e relevância, estratégia de 

avaliação (em aula de CN); 

Pesquisa 
(P) 

• Entrega da tarefa de pesquisa orientada (em aula de CN); 
• Pesquisa e construção dos textos iniciais em função das questões orientadoras (realizadas fora da sala de 

aula); 
• Reformulação orientada dos textos iniciais atendendo ao feedback escrito e oral da professora (em aula de 

CN); 
• Construção, pela professora, dos textos síntese com base nos textos dos alunos; 
• Exposição da professora sobre os temas pesquisados com base nos textos reformulados, produzidos pelos 

alunos (em aula de CN); 
• Questionário de fim de etapa (fora da sala de aula); 

Sessão de 
Perguntas e 
Respostas 

(SPR) 

• Elaboração, pelos alunos, de questões para a sessão (fora da sala de aula); 
• Comunicação prévia, aos alunos, dos critérios de avaliação (em aula de CN); 
• Compilação, pela professora, das questões para a sessão (fora da sala de aula); 
• Sessão de Perguntas e Respostas (aula de CN de 90 minutos) contemplando, no final, a autoavaliação dos 

alunos; 
• Sessão de esclarecimento: respostas às perguntas da Sessão de Perguntas e Respostas (exposição em 

Powerpoint); 
• Comunicação, aos alunos, da avaliação da professora (em aula de CN); 
• Questionário de fim de etapa (em aula de CN); 

Construção 
do Guião 

(CG) 
• Construção do guião do vídeo (em aula de CN); 

Construção 
do Vídeo 

(CV) 

• Comunicação aos alunos das características gerais do vídeo a construir bem como dos critérios de avaliação 
do mesmo (em aula de CN); 

• Visualização de vídeos exemplo (em aula de TIC); 
• Construção do vídeo – gravação da narração no estúdio de rádio da escola, seleção, organização e 

sincronização dos elementos (em aula de TIC); 
• Autoavaliação dos vídeos construídos (a pares; em aula de CN); 
• Comunicação, aos alunos, da avaliação da professora e entrega do feedback escrito, individualizado (em aula 

de CN);  
• Questionário de fim de etapa (em aula de TIC); 

Divulgação 
do Vídeo 

(DV) 

• Comunicação, aos alunos, sobre os aspetos a ter em consideração aquando das duas sessões de divulgação – 
tópicos a incluir na descrição oral do vídeo e critérios a considerar para discussão posterior (em aula de CN); 

• Sessão de divulgação intraturma (em aula de CN); 
• Sessão de divulgação interturma (em aula de CN); 
• Comunicação, aos alunos, da avaliação da professora (em aula de CN, oralmente); 
• Construção, a pares, dos textos a incluir no website da escola (em aula de TIC); 
• Construção do cartaz para divulgar os vídeos alojados no website da escola (em aula de TIC); 
• Questionário de fim de etapa (em aula de CN); 

Pós Projeto 
(PósP) 

• Teste de Diagnóstico sobre poluição - momento II (em aula de CN); 
• Questionário sobre Ativismo - momento II (fora da sala de aula); 
• Teste Sumativo (em aula de CN); 
• Avaliação Global do Projeto: apresentação e discussão dos resultados da avaliação das diferentes etapas do 

projeto (em aula de CN); 
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 Previamente à intervenção os alunos haviam já trabalhado o subtema Interações 

Seres Vivos – Ambiente. O subtema Fluxos de Energia e Ciclo de Matéria – lecionado pela 

professora cooperante - não estando concluído à data do início da intervenção, foi trabalhado 

em simultâneo. Considerou-se que tal não seria impeditivo do início do projeto, 

possibilitando, até, a articulação de alguns conteúdos. A professora cooperante iniciou a 

lecionação do subtema seguinte, Gestão Sustentável dos Recursos, ainda durante a fase final 

do projeto.   

3.1. Organização da Intervenção  

 A intervenção realizada no âmbito da presente investigação representa uma parcela 

da intervenção global desenvolvida pela professora investigadora – nem todas as aulas 

lecionadas fizeram parte da intervenção cuja organização se pretende apresentar e descrever. 

Com efeito, a lecionação do subtema Perturbações no Equilíbrio dos Ecossistemas foi da 

responsabilidade da professora investigadora – contudo, apenas a intervenção referente ao 

tópico poluição foi alvo de investigação. 

 A intervenção decorreu em dois contextos distintos: nas aulas de Ciências Naturais, 

nas quais a professora investigadora assumiu o papel de professora única, sendo que a 

professora cooperante procurou anular a sua presença em sala de aula permitindo àquela uma 

intervenção mais autónoma; e nas aulas de Tecnologias da Informação e Comunicação – 

desenvolvendo-se, neste contexto, uma parceria entre a professora investigadora e o 

professor da disciplina, cabendo a este um papel de maior destaque. No que respeita à 

intervenção em Ciências Naturais, aulas houve em que a totalidade do tempo de aula não foi 

da completa responsabilidade da professora investigadora – com efeito, aquele foi partilhado 

de modo a poderem ser lecionados os conteúdos referentes aos subtemas Fluxos de Energia 

e Ciclo de Matéria e Gestão Sustentável dos Recursos, da responsabilidade da professora 

cooperante.  

 A intervenção teve um caráter descontínuo – não se desenvolvendo num intervalo 

temporal totalmente ocupado por aulas a ela destinadas. Não obstante este caráter 

descontínuo, o projeto – e, por isso, a intervenção que com ele se relacionou – desenvolveu-

se ao longo de várias semanas, tendo iniciado a 18 de janeiro e finalizado a 24 de Maio. As 

aulas de TIC iniciaram a 15 de fevereiro. O quadro 2 apresenta a distribuição das aulas de 

Ciências Naturais (CN) e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) ao longo da 

intervenção, bem como uma síntese descritiva das mesmas. Quer as aulas que não tiveram a 

participação da professora investigadora, quer aquelas que tendo, não se incluíram no âmbito 

do projeto, não estão contempladas no referido quadro. A respeito das aulas partilhadas pela 

professora investigadora e professora cooperante, de notar que no quadro 2 os momentos 
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utilizados pela professora cooperante se encontram escritos a itálico e identificados através 

da expressão professora cooperante – evidenciando-se também a parcela de tempo utilizado 

para o efeito. Os planos das aulas – incluídos no apêndice A – detalham os momentos, ações, 

objetivos, competências, recursos e avaliação estipulados para cada uma das aulas destacadas 

no quadro 2, contemplando também uma pequena reflexão acerca do modo como cada uma 

decorreu. Inclui-se no apêndice B a planificação geral inicial da intervenção – a qual sofreu 

diversas alterações, e se prolongou durante um intervalo temporal superior ao inicialmente 

previsto. No ponto 3.2. seguinte proceder-se-á a uma descrição mais detalhada de cada etapa 

em função das estratégias de ensino utilizadas e das situações de aprendizagem criadas. 

Quadro 2 – Distribuição e síntese descritiva das aulas desenvolvidas durante a intervenção; CN – Ciências 
Naturais; TIC – Tecnologias da Informação e Comunicação. 

 
DATA 

DURAÇÃO 
 

 
DISC. 

 

 
DESCRIÇÃO 

 

18/01 
6.ªfeira 

90’ 
CN 

Realização do questionário sobre preferências relativamente à disciplina de CN e hábitos 
tecnológicos; 
Fatores Bióticos – professora cooperante (80’) 

25/01 
6.ªfeira 

90’ 
CN 

Fatores Bióticos – professora cooperante (80’) 
Explicitação da tarefa de pesquisa e entrega do documento da tarefa aos alunos;  

01/02 
6.ªfeira 

90’ 
CN 

Recolha dos textos iniciais produzidos pelos alunos após pesquisa; 
Realização do questionário sobre ativismo (momento I); 
Teste de diagnóstico sobre poluição (momento I); 
Apresentação do projeto aos alunos (exposição em Powerpoint contextualizando a tarefa de 
pesquisa já iniciada);  

05/02 
3.ªfeira 

45’ 
CN 

Entrega dos textos iniciais aos alunos contendo feedback escrito individualizado – evidenciando 
os aspetos mais bem conseguidos e os passíveis de melhoria; 
Reformulação, pelos alunos, dos textos iniciais – com base no feedback escrito e na orientação 
da professora; 

08/02 
6.ªfeira 

90’ 
CN 

Ficha de trabalho sobre Fatores Bióticos – professora cooperante (45’) 
Conclusão da tarefa de reformulação dos textos iniciais e recolha dos textos reformulados pelos 
alunos; 
Entrega do questionário final sobre a etapa de pesquisa a preencher em casa; 

15/02 
6.ªfeira 

90’ 
90’ 

TIC 

Introdução à disciplina e a dois programas de construção e edição de vídeos – Windows Movie 
Maker e Corel Video Studio – professor de TIC 
Comunicação das características gerais do vídeo a construir nas próximas aulas; visualização de 
três vídeos exemplificativos; 

CN 

Exposição em Powerpoint sobre o tema poluição – construída com base nos resultados do teste 
de diagnóstico e dos textos de pesquisa, reformulados pelos alunos; 
Entrega, aos alunos, dos textos síntese construídos pela professora com base nos textos 
reformulados – cada um dos 4 textos síntese respeita a um subtipo de poluição; 
Recolha dos questionários finais da etapa de pesquisa preenchidos pelos alunos; 
Para TPC os alunos levaram a tarefa de formular uma questão a ser utilizada pela professora para 
a elaboração das questões da Sessão de Perguntas e Respostas (etapa seguinte); 

19/02 
3.ªfeira 

45’ 
CN 

Recolha das questões dos alunos para a Sessão de Perguntas e Respostas; 
Entrega e explicitação dos critérios de avaliação da Sessão de Perguntas e Respostas; 
Construção, a pares, do guião do vídeo a ser produzido em TIC; 

22/02 
6.ªfeira 

90’ 
90’ 

TIC 
Início da construção do vídeo – construção do primeiro slide com o título; pesquisa de elementos 
(imagens, músicas e vídeos); início da elaboração do texto para narração; 

CN 
Sessão de Perguntas e Respostas; 
Entrega das grelhas para a autoavaliação do desempenho dos alunos durante a sessão: 
preenchimento e devolução à professora; 

26/02 
3.ªfeira 

45’ 
CN 

Comunicação da avaliação realizada pela professora à Sessão de Perguntas e Respostas – entrega 
das grelhas de autoavaliação dos alunos contendo a avaliação da professora e um comentário 
geral escrito; 
Fluxos de Energia e Ciclo de Matéria – professora cooperante (30’) 

01/03 
6.ªfeira 

90’ 
90’ 

TIC Continuação da construção do vídeo – início da gravação das narrações no estúdio de rádio; 

CN 

Realização do questionário final sobre a Sessão de Perguntas e Respostas; 
Exposição em Powerpoint com as questões da Sessão e respetivas respostas esperadas – 
formuladas a partir de excertos dos textos síntese; 
Balanço do Projeto; 
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Quadro 2 – Distribuição e síntese descritiva das aulas desenvolvidas durante a intervenção; CN – Ciências 
Naturais; TIC – Tecnologias da Informação e Comunicação (conclusão). 

 
DATA 

DURAÇÃO 
 

 
DISC. 

 

 
DESCRIÇÃO 

 

06/03 
4.ªfeira 
120’ 

TIC 
(aula extra e facultativa) 
Continuação da gravação das narrações no estúdio de rádio; pesquisa de elementos; início da 
incorporação das narrações no vídeo; 

08/03 
6.ªfeira 

90’ 
TIC 

Continuação da construção do vídeo - gravação das narrações no estúdio de rádio; pesquisa de 
elementos; incorporação das narrações no vídeo; 

13/03 
4.ªfeira 
120’ 

TIC 
(aula extra e facultativa) 
Continuação da construção do vídeo – continuação da gravação das narrações no estúdio de 
rádio; pesquisa e organização de elementos; incorporação das narrações no vídeo; 

15/03 
6.ªfeira 

90’ 
TIC 

Continuação da construção do vídeo – continuação da gravação das narrações no estúdio de 
rádio; pesquisa e organização de elementos; incorporação das narrações no vídeo; 

INTERRUPÇÃO LETIVA – FÉRIAS DA PÁSCOA  
05/04 

6.ªfeira 
90’ 

TIC Conclusão da construção dos vídeos  

12/04 
6.ªfeira 

90’ 
TIC 

Realização do questionário final da etapa de Construção do Vídeo 
Novo tema – professor de TIC 

26/04 
6.ªfeira 

90’ 
CN 

Exposição através de Powerpoint fazendo o ponto de situação do projeto e comunicando aos 
alunos aspetos relacionados com a Etapa de Divulgação: data das sessões de divulgação, 
elementos a considerar por cada par na apresentação oral dos vídeos e na visualização dos vídeos 
dos colegas para posterior discussão; 
Continuação do tema Gestão Sustentável dos Recursos – professora cooperante (30’) 

03/05 
6.ªfeira 

90’ 
CN 

Sessão de Divulgação Intraturma; 
Entrega das grelhas para a autoavaliação do vídeo construído: preenchimento a pares e devolução 
à professora; 

10/05 
6.ªfeira 

90’ 
CN 

Sessão de Divulgação Interturma com a presença dos alunos do 11.º ano do Curso Profissional de 
Design Gráfico – turma do professor de TIC; 
Entrega, aos alunos, do questionário sobre ativismo a preencher em casa (momento II); 

17/05 
6.ªfeira 

90’ 

TIC 
Elaboração, a pares, do texto de apresentação do vídeo a constar da secção do projeto no website 
da escola; 
Elaboração conjunta do cartaz de divulgação do projeto no website da escola; 

CN 

Recolha dos questionários sobre ativismo preenchidos pelos alunos; 
Entrega, aos alunos, das grelhas de autoavaliação dos vídeos contendo a avaliação da professora e 
feedback na forma de um comentário escrito individualizado; 
Realização do teste de diagnóstico sobre poluição (momento II); 
Continuação do tema Gestão Sustentável dos Recursos – professora cooperante (60’) 

21/05 
3.ªfeira 

45’ 
CN 

Realização do questionário final da etapa de divulgação, entregue à professora; 
Continuação do tema Gestão Sustentável dos Recursos – professora cooperante (20’) 
Nota: no final da aula alguns alunos participaram na colocação dos cartazes no recinto escolar 

24/05 
6.ªfeira 

90’ 
CN 

Realização do Teste Sumativo sobre Perturbações no Equilíbrio dos Ecossistemas - construído 
pela professora cooperante (45’); 
Apresentação dos resultados da avaliação das etapas do projeto – autoavaliação global realizada 
pelos alunos, oralmente; 

 

3.2. Estratégias de Ensino e Situações de Aprendizagem 

 A intervenção realizada teve como estratégia de ensino aglutinadora o trabalho de 

projeto, concretizada através do envolvimento dos alunos num projeto que se pretendeu ser 

de ativismo ambiental – de ativismo uma vez que visava capacitar os alunos para a ação e 

intervenção na comunidade, e ambiental dado que se trabalhou a temática da poluição, nas 

suas vertentes: atmosférica, do solo e da água. A importância das funções educativas do 

trabalho de projeto tem sido acentuada, nomeadamente como meio adequado para estudar 

problemas à escala local e global (Figueiredo, 2000) – com efeito, a possibilidade de 
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interpretar e compreender os problemas mas também de atuar e intervir no meio é uma 

característica que enriquece o ensino baseado em projetos (Ferreira, 2004). 

 Como Hodson (2003) defende, aos alunos devem ser dadas oportunidades para, no 

seu percurso escolar, desenvolverem e se envolverem em ações apropriadas, responsáveis e 

eficazes sobre questões de interesse social, económico, ambiental e moral-ético. Envolver 

desde cedo os alunos nessas ações permite-lhes adquirir a noção de que, mais do que meros 

consumidores de conhecimento, os alunos podem, criticamente, construí-lo (Reis, 2013a). O 

ativismo pressupõe um conjunto de práticas que implicam a criação de oportunidades para 

que os alunos identifiquem problemas pertinentes e, visando a sua resolução, queiram 

intervir, agindo. Essa ação deve, contudo, ser sustentada, ser fundamentada em 

conhecimento – tal implica a pesquisa de informação e a partilha dos conhecimentos 

construídos (Hodson, 2003). O passo seguinte implica a construção de um produto que reflita 

o percurso anterior – para a sua produção os conhecimentos adquiridos nas etapas anteriores 

seriam fundamentais, legitimando o produto final. Em virtude da motivação acrescida que as 

TIC aportam para os alunos, e estando a presente investigação inserida no projeto We Act, a 

construção dos produtos socorreu-se das tecnologias de informação e comunicação. Neste 

contexto, e relembrando Abrantes (2002), é importante recordar que as tecnologias podem 

conferir novas possibilidades ao trabalho de projeto na medida em que aumentam a 

acessibilidade da informação, apoiam os alunos na abordagem de problemas realistas e na 

construção de produtos (Abrantes, 2002).  

 Por último, qualquer projeto pressupõe a divulgação dos artefactos produzidos – 

neste caso particular, a divulgação dos mesmos faria parte da estratégia de ativismo, 

representando o culminar da ação encetada pelos alunos ainda na fase inicial de pesquisa. 

Como Ferreira (2013) afirma, a conceção e posterior divulgação dos produtos promove a 

aprendizagem pois implica que o aluno (re)organize e (re)estruture a informação. Segundo 

Abrantes (1995), pelo facto de poderem ser apreciados, avaliados e criticados pelos outros, 

os produtos concretos possibilitam aos seus autores refletir sobre o trabalho realizado. 

 A concretização deste projeto contou com contributos individuais, com contributos 

de pares de trabalho e, na fase final de divulgação, com o contributo do grupo turma. Optou-

se assim por uma abordagem progressivamente mais abrangente e coletiva – ao trabalho 

individual inicial, visando a responsabilização de cada um dos alunos no projeto, seguiu-se 

um trabalho a pares, visando o desenvolvimento de estratégias sociais de interação, partilha e 

autonomia; este trabalho a pares foi depois substituído pelo trabalho coletivo de divulgação 

dos produtos finais, procurando que todos os alunos sentissem aquele projeto como seu mas 

também como sendo “da turma”, dando sentido aos contributos individuais e dos pares. 

Relembrando Ferreira (2004), durante o desenvolvimento do trabalho de projeto é 
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conveniente existirem atividades que permitam o envolvimento dos alunos a diferentes 

níveis – atividades de caráter individual, de grupo e dirigidas à turma. As primeiras podem 

ser, por exemplo, atividades de pesquisa de informação; as segundas, atividades de caráter 

prático-experimental; as últimas, tendo a finalidade de dar unidade ao projeto e integrar 

contributos individuais e de pequenos grupos, podem consistir em atividades de divulgação 

do projeto à comunidade (Ferreira, 2004). 

3.2.1. Etapa Pré-Projeto 

 Embora consciente da importância do envolvimento dos alunos na etapa de 

planeamento de um projeto - desde a escolha do tema, ao delinear dos objetivos e das etapas 

que o compõem – em virtude dos constrangimentos identificados, foi opção da professora 

investigadora assumir um papel mais ativo e preponderante no planeamento do mesmo. A 

inexperiência dos alunos neste tipo de metodologia implicaria um trabalho preparatório 

conducente ao desenvolvimento de competências de planeamento que, em virtude dos 

constrangimentos de tempo inicialmente previstos, não se afigurava possível. Recordemos 

Ferreira e Paixão (2003) – estes autores consideram que quando se trate de alunos 

inexperientes no trabalho de projeto, cabe ao professor assegurar-se que os alunos dispõem 

de recursos adequados para o desenvolvimento daquele, cabendo-lhe também selecionar e 

conceber atividades relevantes e realistas que, articuladas entre si, permitam a clarificação do 

assunto e a abordagem ao problema central. Como Figueiredo (2000) afirma, não sendo 

essencial que o projeto tenha a sua origem no próprio aluno, é contudo fundamental que este 

se empenhe. Para que tal aconteça, o aluno tem que se sentir motivado e identificado com o 

projeto, sentindo-o também como seu.  

 Assim sendo, seria fundamental apresentar e discutir o plano do projeto com os 

alunos de modo a que, sentindo-se motivados e envolvidos, considerassem pertinente e 

entusiasmante o trabalho no qual se iriam envolver nas semanas seguintes. Para esse efeito 

elaborou-se um Powerpoint (apêndice C) a partir do qual se procurou explicitar, de forma 

apelativa, clara e menos formal, em que consiste um projeto de ativismo ambiental através 

da exploração de cada uma das palavras que compõem a expressão. A discussão promovida a 

partir da visualização de imagens relacionadas com a poluição teve como finalidade 

sensibilizar os alunos para a temática do projeto; a visualização de alguns vídeos 

exemplificativos de ações de sensibilização ambiental teve como finalidade motivar os 

alunos para a ação. Através do Powerpoint pretendeu-se também comunicar aos alunos o 

objetivo, as etapas e atividades, os prazos e os critérios de avaliação do projeto – obtendo-se 

deles um importante feedback. 
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3.2.2. Etapa de Pesquisa 

 Em virtude da necessidade de uma ação fundamentada em pesquisa e conhecimento, 

os alunos tiveram que pesquisar acerca dos subtemas do projeto – poluição do ar, da água e 

do solo - atendendo aos seguintes domínios: causas, consequências, medidas de prevenção e 

de mitigação, e ocorrências. Com a finalidade de orientar a pesquisa e contextualizar a tarefa, 

foram construídos pela professora e entregues aos alunos os documentos da mesma 

(apêndice D). Atendendo aos subtemas e domínios, cada aluno ficou responsável pela 

pesquisa, análise e seleção de informação com vista à produção de um texto que, 

respondendo às questões orientadoras, fosse revelador de apropriação da informação, ou 

seja, revelador do conhecimento construído. Criou-se assim uma situação de aprendizagem 

em que os alunos tiveram que consultar diferentes fontes de informação – através dos 

websites fornecidos no documento da tarefa – analisar essa mesma informação e selecionar a 

que considerassem pertinente atendendo às questões orientadoras.  

 Pelo facto de terem que construir um texto, os alunos foram confrontados com a 

necessidade de compreender a informação – dado que se exigia que o texto fosse escrito por 

palavras suas e não uma cópia dos textos originais – e de a organizar num texto claro e 

objetivo. Os alunos realizaram esta tarefa fora da sala de aula tendo uma semana para a sua 

concretização. Após a correção dos textos, as dificuldades dos alunos na análise e seleção da 

informação, bem como na construção do texto, foram evidentes. Nesse sentido, optou-se por 

possibilitar-lhes a reformulação dos textos – tarefa realizada em aula, com a orientação da 

professora. Para o efeito foi necessário produzir um feedback escrito, individualizado e 

descritivo que evidenciasse os aspetos a melhorar nos textos – rentabilizando-se assim o 

trabalho em aula. Deste modo criou-se uma situação de aprendizagem em que os alunos 

puderam reformular o seu trabalho a partir dos erros apresentados, contando com um apoio 

mais próximo da professora. Esta situação não estava inicialmente prevista – a sua 

concretização levou à alteração do plano da intervenção. A tarefa de construção dos textos 

síntese sobre cada subtipo de poluição, inicialmente prevista ser realizada pelos alunos, em 

grupo – para a qual contribuiriam os textos produzidos individualmente – foi antes realizada 

pela professora. Estes textos (apêndice E) foram depois distribuídos aos alunos. 

 Ainda durante a etapa de pesquisa, com a finalidade de dar sentido ao trabalho 

realizado pelos alunos e valorizar o seu investimento naquele, foi produzido um Powerpoint 

que cruzou o resultado das pesquisas e os resultados do teste de diagnóstico (apêndice F). 

Assim, para cada questão do teste apresentaram-se os resultados globais obtidos – em forma 

de gráfico – e questionou-se os alunos se, perante o novo conhecimento obtido através das 

pesquisas, consideravam a questão verdadeira ou falsa. A justificação da veracidade ou 

falsidade da questão apresentava-se em seguida, recorrendo-se para o efeito, a excertos dos 
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textos produzidos pelos alunos. A utilização das fotografias dos alunos, identificando o 

responsável por cada excerto, contribuiria para a manutenção da atenção e interesse dos 

alunos. No início desta apresentação, e com a finalidade de envolver os alunos na etapa 

subsequente, foi pedido que se inspirassem na mesma para criarem uma questão – a ser 

entregue à professora na aula seguinte; essa questão deveria dizer respeito a um subtipo de 

poluição diferente do pesquisado por cada aluno. Com base nas questões recolhidas, a 

professora organizaria a sessão de perguntas e respostas. 

3.2.3. Sessão de Perguntas e Respostas 

 A construção dos textos síntese pelos alunos, inicialmente prevista, teria como 

finalidade permitir a partilha dos conhecimentos – assim, os alunos que pesquisaram, por 

exemplo, acerca das causas de um subtipo de poluição teriam a oportunidade de conhecer o 

resultado da pesquisa feita pelos colegas sobre os outros domínios desse mesmo subtipo de 

poluição. A construção conjunta do texto síntese tinha esta finalidade. Pelo facto de esta 

tarefa não ter ocorrido, foi necessário garantir que os alunos teriam acesso ao que os colegas 

haviam pesquisado e produzido – nesse sentido, ao invés de, na sessão de perguntas e 

respostas, os alunos terem que responder a uma questão relacionada com o domínio 

pesquisado, tiveram antes que responder a uma questão relacionada com qualquer um dos 

outros domínios que não pesquisaram. Deste modo teriam a responsabilidade de ler todo o 

texto síntese referente ao seu subtipo de poluição. As questões colocadas aos alunos 

figuraram na apresentação em Powerpoint construída pela professora (apêndice G). 

 A sessão de perguntas e respostas pressupunha que cada aluno respondesse a uma 

questão – criou-se assim uma situação de aprendizagem em que os alunos puderam 

comunicar oralmente e partilhar com os restantes colegas os seus conhecimentos acerca de 

um determinado domínio de um subtipo de poluição.  

 De modo a consolidar os conhecimentos dos alunos e a esclarecer algumas dúvidas, 

foi elaborado um Powerpoint contendo as questões colocadas na sessão e as respostas às 

mesmas (apêndice H) – o qual foi apresentado na aula de noventa minutos que se seguiu à 

sessão de modo a garantir a presença conjunta de todos os alunos. A professora procurou 

imprimir algum dinamismo à apresentação: após cada questão surgida, os alunos foram 

incentivados a participar, contribuindo para a resposta que se estava a tentar construir em 

conjunto. A professora dedicou algum tempo a permitir que vários alunos participassem, 

questionando-os sobre se concordavam ou não com as respostas dos colegas, ou se 

acrescentariam algo – para o efeito, muitas vezes recolocava a questão original de outro 

modo, ajudando os alunos à sua melhor compreensão; outras vezes devolvia aos alunos as 

suas próprias respostas, colocadas agora na forma de questão. A professora procurou 
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imprimir dinamismo e motivação através do tom de voz e de uma entoação desafiante – 

especialmente aquando do momento de troca de ideias acerca da questão. Findo esse 

momento, a resposta surgiria no Powerpoint permitido aos alunos consolidar o 

conhecimento. Foi importante cruzar as respostas com aquelas apresentadas pelos alunos na 

sessão – para esse efeito, foi fundamental procurar que os alunos em causa interviessem e 

tentassem perceber onde haviam errado. 

3.2.4. Etapa de Construção do Guião 

 A partir desta etapa dos alunos começaram a trabalhar a pares – o par manter-se-ia 

durante toda a etapa seguinte de construção do vídeo. O critério para a escolha dos pares 

prendeu-se com o domínio pesquisado – os dois alunos que pesquisaram acerca do mesmo 

domínio de um subtipo de poluição (por exemplo, consequências da poluição atmosférica) 

fariam par. Nesta etapa pretendeu-se que os alunos, a partir dos textos síntese, planeassem o 

vídeo – refletindo acerca da mensagem que gostariam de transmitir e dos elementos a utilizar 

(sons, imagens e vídeo) de modo a causar impacto nos outros. Criou-se assim uma situação 

de aprendizagem em que os alunos puderam começar a dar sentido e utilidade aos produtos 

da etapa anterior, mais concretamente aos textos resultantes da pesquisa realizada. 

3.2.5. Etapa de Construção do Vídeo 

 A construção, a pares, de um vídeo relacionado com o tema pesquisado, visando 

sensibilizar os outros e incentivar à mudança de comportamentos – utilizando o computador, 

a internet, um software de edição de vídeos e o estúdio da rádio da escola – foi uma 

estratégia que procurou, principalmente, motivar os alunos e estimular a sua criatividade. 

Procurou igualmente que os alunos atribuíssem sentido, significado e utilidade ao 

conhecimento adquirido nas etapas anteriores e o pudessem reestruturar, dado que se 

confrontaram com a tarefa de construir uma representação desse conhecimento – clara e 

objetiva, garantindo que qualquer pessoa a compreendesse - utilizando diferentes elementos. 

A este respeito relembramos Jonassen, Myers e McKillop (1996) quando afirmam que a 

produção de artefactos multimédia representa uma excelente oportunidade para os alunos 

construírem o seu próprio conhecimento, possibilitando ainda o desenvolvimento de 

competências de pensamento crítico e literacia em virtude do envolvimento no processo de 

pesquisa, organização e construção daquele. Para estes autores, o modo mais rápido de 

aprendermos algo sobre um determinado assunto ocorre quando nos vemos confrontados 

com a necessidade de o ensinar – de o desenhar através da construção de algo. 

 Através desta etapa criaram-se situações de aprendizagem em que os alunos, na 

interação com o par de trabalho, se confrontassem com a necessidade de resolver conflitos, 

se confrontassem com opiniões divergentes, e com a necessidade de negociar estratégias e 
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trabalhar de forma articulada visando um objetivo comum. Criaram-se igualmente situações 

em que, perante a necessidade de representar o conhecimento, os alunos tivessem que 

selecionar e organizar diversos elementos – possibilitando a sua reestruturação. 

3.2.6. Etapa de Divulgação 

 Esta etapa envolveu a tarefa de construção, a pares, de um pequeno texto que 

descrevesse o vídeo construído – texto esse que seria colocado no website da escola, na 

secção referente ao projeto. Envolveu igualmente as duas sessões de divulgação dos vídeos, 

nas quais os alunos tiveram que apresentar os seus vídeos aos colegas de turma (sessão 

intraturma) e aos colegas da turma do 11.º ano do curso profissional de design gráfico 

(sessão interturma) – dessa apresentação oral constaria uma breve descrição do tema do 

vídeo e da mensagem que o mesmo pretendia transmitir. Todas as informações relativas à 

etapa de divulgação, mais precisamente aos moldes como as sessões de divulgação iriam 

decorrer, foram transmitidas, atempadamente, numa sessão de esclarecimento e através da 

apresentação de um Powerpoint construído para esse efeito (apêndice I). 

 No final da sessão intraturma os alunos teriam que comentar os vídeos dos colegas 

tendo em conta alguns aspetos definidos a priori – criatividade, impacto do vídeo e clareza 

da mensagem transmitida. Criou-se assim uma situação em que os alunos, de um modo 

guiado, visualizaram os vídeos dos colegas e criticaram-nos de uma forma que se pretendeu 

mais sustentada. Fruto dessas críticas, os autores dos vídeos tiveram a oportunidade de 

refletir sobre o trabalho desenvolvido, perspetivá-lo segundo os outros, e conhecer as suas 

opiniões relativamente ao trabalho realizado – esta é uma dimensão muito importante do 

trabalho de projeto e do ativismo. Com efeito, conhecer o impacto que as nossas ações têm 

nos outros, e as suas opiniões relativamente às nossas produções dá mais sentido e valor ao 

trabalho realizado.  

 A sessão interturma, por contar com a presença de alunos mais velhos de um curso 

profissional de uma área não ligada às ciências naturais, revelou-se ainda mais importante. 

Através dos comentários que aqueles alunos teceram aos vídeos apresentados – visando não 

só os aspetos técnicos, mas também o caráter científico e o grau de impacto da mensagem 

transmitida – os autores dos vídeos puderam perceber, e avaliar, até que ponto conseguiram 

concretizar os objetivos do projeto, produzindo um vídeo cientificamente correto, capaz de 

transmitir uma mensagem e de causar impacto nos outros. Puderam igualmente sentir 

validado e valorizado o seu trabalho por outros que não apenas os professores de Ciências 

Naturais e de TIC – pelos seus pares. Pelo facto de saberem, de antemão, que os seus vídeos 

seriam divulgados não só através do website da escola mas também através destas sessões, os 

alunos puderam sentir-se mais motivados e incentivados a criar dado que sabiam, à partida, 
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que o artefacto construído representaria mais do que um mero produto a ser entregue apenas 

ao professor (Karahan, 2012).  

 Esta etapa contou, também, com a produção coletiva de um cartaz a ser afixado na 

escola com a intenção de divulgar o projeto e os vídeos alojados no website da mesma. Em 

virtude dos constrangimentos de tempo, foi a professora quem executou o cartaz em aula – 

mas contemplando as sugestões e o contributo de todos os alunos. A colocação dos cartazes 

no recinto escolar contou igualmente com a participação dos alunos, criando-se uma 

oportunidade para que todos se pudessem, novamente, sentir coletivamente envolvidos no 

projeto e o (re)sentissem como seu. 

3.2.7. Etapa Pós-Projeto 

 Apesar de nas etapas anteriores se contemplarem momentos de avaliação – nos quais 

os alunos puderam refletir acerca do trabalho realizado e das dificuldades sentidas, e obter 

feedback da professora – foi necessário proporcionar um momento de avaliação final que 

permitisse efetuar, de modo conjunto, o balanço sobre o projeto desenvolvido. A este 

respeito, relembramos Rangel (2002) quando afirma que, não obstante a importância de se 

realizarem avaliações intermédias que permitam aos alunos e professor verificar se estão a 

cumprir o plano traçado, as dificuldades estão a sentir e as novas necessidades emergentes, 

qualquer projeto só é dado por concluído com a avaliação final do mesmo. Através desta os 

alunos comparam as ideias prévias com as aprendizagens feitas e avaliam o cumprimento 

dos objetivos do projeto assim como a participação individual e coletiva, evidenciando-se 

aspetos a melhorar em projetos futuros.  

3.3. Competências a desenvolver pelos alunos 

 Através das situações de aprendizagem planeadas pretendeu-se, com a intervenção 

realizada, proporcionar aos alunos oportunidades para o desenvolvimento de várias 

competências. Estas competências dizem respeito a diferentes categorias: Conhecimento, 

Raciocínio, Comunicação, Atitudes e Ativismo; atendendo a cada uma delas, formularam-se 

subcategorias de competências. O quadro 3 elenca-as, assinalando os momentos/etapas da 

intervenção que se pretendeu mais contribuírem com oportunidades para o seu 

desenvolvimento.  
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Quadro 3 - Categorias e subcategorias das competências que se pretendeu desenvolver durante a intervenção 
destacando-se também as etapas/momentos da intervenção em que se pretendeu recolher evidências da sua 

manifestação/desenvolvimento. (Etapas/Momentos: PréP - Pré-Projeto; P - Pesquisa; SPR - Sessão de Perguntas 
e Respostas; CG - Construção do Guião; CV – Construção do Vídeo; DV – Divulgação do Vídeo; QAt – 

Questionário sobre Ativismo; TD – Teste de Diagnóstico; TS – Teste Sumativo). 

 

* Apesar do teste sumativo permitir aos alunos colocar em ação estas capacidades, o mesmo não foi utilizado como instrumento de recolha 

de evidências das mesmas, restringindo-se a sua utilização apenas à componente de Conhecimento. 

 De referir que a categoria Ativismo não se encontra contemplada nas categorias de 

competências elencadas nas Orientações Curriculares para as Ciências Físicas e Naturais 

(Galvão et al., 2001) – contudo, em virtude da problemática da investigação, considerou-se 

importante criar esta nova categoria, ainda que porventura artificial . Estamos contudo 

conscientes que para o desenvolvimento das competências de ativismo concorrem 

competências de todas as outras categorias. Com efeito, agir de forma sustentada implica 

conhecer; para conhecer é necessário construir o conhecimento através de pesquisa, seleção e 

organização da informação; é igualmente importante refletir criticamente acerca das 

informações, permitindo que estas se transformem em saberes e, consequentemente, em 

conhecimento significativo; por outro lado, agir implica comunicar – comunicamos através 

das nossas ações. Essa comunicação, podendo concretizar-se de diversos modos, deve 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 
ETAPAS/MOMENTOS 

PréP P PR CG CV DV TD TS 

Conhecimento 
Construir e utilizar conhecimento substantivo sobre 
poluição         

Raciocínio 

Selecionar informação, em função de objetivos, a 
partir de fontes diversificadas com distinção entre o 
essencial e o acessório  

        

Organizar a informação, de forma lógica e coerente, 
em função de objetivos          
Refletir criticamente sobre o seu desempenho, o 
processo e/ou o produto do mesmo          

Comunicação 

Utilizar uma linguagem científica adequada        * 

Comunicar, com clareza e objetividade        * 

Utilizar as TIC para comunicar as suas ideias         
Produzir um texto escrito que evidencie apropriação 
da informação (“estar escrito por palavras suas”)         

Comunicar de forma criativa         

Atitudes 

Assumir a responsabilidade de realizar as tarefas         
Aceitar as críticas perante o erro (e reformular o seu 
trabalho)         

Empenhar-se na realização das tarefas         

Ser autónomo na realização das tarefas          

Gerir bem o tempo durante a realização das tarefas         

Prevenir e/ou resolver os conflitos de forma eficaz         

Ativismo 

Reconhecer a importância e o dever de participar e 
desenvolver iniciativas que contribuam para a 
resolução de problemas sociais 

        

Reconhecer possuir as capacidades para desenvolver 
iniciativas que contribuam para a resolução de 
problemas sociais  

        

Revelar conhecer meios/formas através dos quais 
pode desenvolver iniciativas que contribuam para a 
resolução de problemas sociais 
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contudo ser clara, objetiva e atender ao domínio científico – é por isso importante que 

comuniquemos fazendo uso de uma linguagem científica adequada. Saber comunicar 

fazendo uso das TIC é cada vez mais uma necessidade atual e futura – é também uma das 

possibilidades de aumentar o raio de alcance da nossa ação e o impacto da mesma. Não 

basta, contudo, conhecer, raciocinar e comunicar – para agir é preciso vontade, empenho, 

capacidade para aceitar o erro, para reformular as nossas ações, autonomia, capacidade para 

gerir o tempo e resolver conflitos. Em suma, agir implica competências de todas as quatro 

categorias apresentadas: apenas consigo reconhecer a importância e o dever, assim como 

possuir a capacidade de participar e desenvolver iniciativas que contribuam para a resolução 

de problemas sociais se conhecer esses problemas – as suas causas, consequências, o que 

posso fazer para os evitar, o que posso fazer para os solucionar? Por outro lado, não basta só 

conhecê-los – é necessário reconhecer a importância de agir – e para isso o domínio das 

atitudes é fundamental. A capacidade de comunicar é também determinante – a minha ação 

será tanto mais eficaz quanto melhor conseguir comunicar as minhas ideias, e quanto melhor 

os outros compreenderem aquilo que pretendo transmitir. 

 3.4. Situação dos Alunos face às Estratégias envolvendo a utilização das TIC 

(computador e internet) 

 Previamente à intervenção, e com o objetivo de proceder a uma planificação mais 

ajustada à realidade e situação dos alunos, a professora investigadora sentiu a necessidade de 

os auscultar – conhecer os seus interesses, dificuldades, hábitos de trabalho, relação com as 

tecnologias nomeadamente o computador e a internet, características dos alunos, entre outros 

aspetos que se relacionam com as atividades previstas para o projeto. Para o efeito, a 

professora construiu e aplicou o questionário constante do apêndice J. Através da análise do 

mesmo foi possível optar, de modo mais sustentado, pelo projeto em parceria com a 

disciplina de TIC, assim como pela atividade de pesquisa de documentos alojados na internet 

– uma vez que todos os alunos revelaram possuir computador em casa e aceder, 

frequentemente, à internet. Os resultados obtidos a partir da análise do referido questionário 

encontram-se em apêndice (apêndice K). A maioria dos alunos (97%) afirmou gostar da 

disciplina de Ciências Naturais, preferindo desenvolver trabalhos em grupo (60%) ao invés 

de individualmente. A maioria (90%) revelou gostar das aulas em que podem ser utilizadas 

as tecnologias, elegendo, preferencialmente, o computador (40%). Quanto ao tipo de projeto 

a realizar na disciplina, a maioria (90%) elegeu a construção de um vídeo com base em 

imagens, vídeos e sons, utilizando a internet e/ou a máquina de filmar – as restantes opções 

diziam respeito a: a) elaborar um cartaz no computador, utilizando imagens, vídeos e sons; 

b) elaborar uma gravação áudio que simule um programa de rádio como, por exemplo, uma 

entrevista; c) elaborar um blogue onde fosse colocada informação sobre vários assuntos da 
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disciplina. No que respeita aos hábitos tecnológicos, a maioria dos alunos (60%) afirmou não 

sentir dificuldades em trabalhar com o computador – apenas 7% revelou sentir alguma 

dificuldade. Todos os alunos afirmaram possuir, em casa, computador com acesso à internet 

– este acesso acontece preferencialmente em casa (49%) e, logo a seguir, na escola (23%). A 

maioria dos alunos (57%) afirmou não ter restrições de acesso ao computador e internet – 

contudo, para 33% tal só acontece após terem sido realizadas as tarefas escolares; o acesso 

restrito ao fim de semana foi referido por 7% dos alunos. 

3.5. Avaliação  

 Atualmente, considerar a avaliação como parte integrante do processo de ensino e 

aprendizagem é inevitável - contudo, avaliar tem assumido diferentes entendimentos e 

práticas ao longo dos tempos, em função dos contextos e das perspetivas dominantes no 

panorama educativo (Ferreira, 2009). A avaliação, entendida como o processo de recolha e 

análise de informações do qual resultam juízos de valor – que se podem exprimir 

diferentemente tendo em consideração a função e as finalidades com que a avaliação é 

realizada – deve ter uma função predominante de regulação da atividade tanto do professor 

como do aluno (Santos, 2003; Fernandes, 2004; Barreira, Boavida & Araújo, 2006; Ferreira, 

2009). Com efeito, avaliar permite a ambos recolher e interpretar informação de forma a 

introduzir medidas que favoreçam o processo de ensino do professor e o processo de 

aprendizagem do aluno (Fernandes, 2004). Para Fernandes (2004), não sendo integrada, a 

avaliação aparecerá como algo externo ao processo de ensino e de aprendizagem e como um 

procedimento “cujas funções são de natureza mais sumativa, seletiva e certificadora e menos 

para ajudar os alunos a aprender e a desenvolver as suas aprendizagens” (p. 16). Quando 

integrada no processo de ensino e de aprendizagem, a avaliação passa a ter também uma 

função pedagógica (Santos, 2002). 

 Das modalidades de avaliação registadas nos normativos portugueses constam a 

avaliação diagnóstica, a avaliação sumativa e a avaliação formativa – concretizadas em 

diferentes momentos do processo de aprendizagem e orientadas por finalidades específicas, 

possibilitando a tomada de decisões distintas (Ferreira, 2009). A avaliação diagnóstica que, 

segundo Leite (2000) não é mais do que um tipo de avaliação formativa, realiza-se antes do 

processo de ensino e de aprendizagem, e tem como principal função localizar o aluno e 

focalizar o processo de ensino tendo em conta o ponto de partida mais adequado (Ferreira, 

2009). É através do diagnóstico dos pré-requisitos, dos interesses e conhecimentos prévios 

dos alunos que se podem tomar decisões de planificação das aulas, em colaboração, ou não, 

com os alunos, e desde o início do processo de ensino e de aprendizagem (Leite, 2000; 

Ferreira, 2009). A avaliação sumativa surge no final do processo – através dela formulam-se 

juízos acerca das aprendizagens dos alunos após um período mais ou menos longo de ensino 
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e de atividades conducentes à aprendizagem (Fernandes, 2004), expressos através do 

posicionamento do aluno num ponto de uma escala de classificação tida como referência na 

atribuição de notas (Ferreira, 2009). Assim, esta modalidade de avaliação tende a dar mais 

relevância às funções de classificação, de ordenação, de seleção ou de certificação e, por isso 

mesmo, não destaca os processos de aprendizagem nem os contextos em que esta se 

desenvolve (Fernandes, 2004). A avaliação formativa está integrada no processo de ensino e 

de aprendizagem e, por isso, ocorre durante o mesmo – visa informar os vários 

intervenientes sobre o percurso de aprendizagem dos alunos e a sua regulação (Fernandes, 

2004; Ferreira, 2009). Nesse sentido, a avaliação formativa é a modalidade que mais pode 

contribuir para a qualidade da aprendizagem dado que os seus resultados dever-se-ão refletir 

de modo mais imediato no processo de ensino e de aprendizagem (Leite, 2000). Para além da 

verificação dos êxitos, é através da função pedagógica desta modalidade de avaliação que se 

efetua o diagnóstico das dificuldades evidenciadas pelos alunos, preferencialmente no 

momento em que ocorrem, com a finalidade de se intervir com estratégias que possibilitem 

ao aluno ultrapassá-las (Ferreira, 2009). Ao contrário do que sucede na avaliação sumativa, 

as dificuldades e os erros dos alunos não são alvo de punição mas sim de análise – análise 

que se pretende ser levada a cabo pelos próprios alunos mas também pelo professor. Com 

efeito, as causas das dificuldades demonstradas pelos alunos podem relacionar-se com 

aspetos do próprio aluno, com aspetos da tarefa em que esteve envolvido ou com as 

estratégias de ensino utilizadas pelo professor. Nesse sentido, a avaliação formativa contribui 

para que aquele reflita acerca das mesmas, regulando o seu processo de ensino (Ferreira, 

2009). Esta modalidade de avaliação tende a dar mais relevância às funções de motivação, 

regulação e autorregulação, apoio à aprendizagem, orientação e diagnóstico (Fernandes, 

2004). Nas práticas de avaliação marcadamente formativas, quer os instrumentos quer as 

estratégias de avaliação são diversificadas, e ocorre o envolvimento ativo dos alunos nos 

processos de avaliação e de aprendizagem (Fernandes, 2007). 

 Apesar do que se preconiza nos normativos legais, o que parece predominar nas 

salas de aula são avaliações cujo principal propósito é o de recolher informações para 

classificar os alunos e não para os ajudar a melhorar e a superar as suas dificuldades - na 

prática da sala de aula é a avaliação sumativa que mais tem predominado (Barreiro, Boavida 

& Araújo, 2006; Fernandes, 2007; Ferreira, 2009; Pacheco, 2012). Para Fernandes (2007) tal 

dever-se-á à sua função de classificação e certificação – o impacto social junto dos diferentes 

intervenientes é maior dado que, em última análise, “é esta a avaliação que surge associada à 

tomada de decisões relacionadas com o progresso académico dos alunos ou à sua certificação 

e, consequentemente, à obtenção de um diploma” (p. 590). O predomínio de práticas de 

avaliação sumativa não se coaduna com um ensino centrado no desenvolvimento de 
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competências – este desenvolvimento pressupõe uma avaliação integrada no processo de 

aprendizagem, possibilitadora da recolha e da interpretação de informações que permitam 

introduzir, concomitantemente, medidas que favoreçam a aprendizagem (Santos, 2003). As 

práticas de avaliação formativas são aquelas que mais privilegiam uma avaliação ao serviço 

da aprendizagem e do desenvolvimento de competências. Santos (2003) destaca a 

observação e interpretação de dados, o questionamento e o feedback dado aos alunos como 

práticas que favorecem aquela avaliação. Para a autora a observação é uma prática pouco 

valorizada enquanto procedimento avaliativo – contudo, através dela, o professor tem a 

oportunidade de perceber se o aluno consegue, ou não, “ativar recursos face a uma situação 

nova” (p. 19) e, em função disso, interagir no momento, de forma a ajudá-lo a ultrapassar as 

suas dificuldades. Não basta, contudo, a simples recolha de dados – é necessário igualmente 

interpretar o observado tendo em vista “tomar decisões sobre a ação a desenvolver de 

seguida” (p. 19). Após a recolha de dados e a sua interpretação, a interação a desenvolver 

pelo professor junto do aluno poderá concretizar-se através de questionamento – tal visa 

orientar o raciocínio do aluno para uma direção mais frutuosa, permitir que o próprio 

identifique o erro, e contribuir para o desenvolvimento da capacidade de autoavaliação 

regulada do aluno (Santos, 2003). Esta diz respeito a um processo de metacognição, um 

processo mental interno através do qual o aluno toma consciência dos diferentes momentos e 

aspetos da sua atividade cognitiva – através da autoavaliação o aluno mune-se de um olhar 

crítico consciente sobre o que faz enquanto o faz (Santos, 2002). O questionamento levanta, 

frequentemente, dificuldades ao professor – não só é necessário encontrar a boa pergunta, 

como também autocontrole para não ser revelada a resposta aos alunos. A escolha de 

questões pertinentes, assim como do momento mais adequado para as colocar – visando 

compreender, de modo intencional, como pensa o aluno – não é uma tarefa fácil; contudo, 

tornar-se-á mais facilitada à medida que a experiência profissional do professor aumente 

(Santos, 2003).  

 A comunicação entre o professor e o aluno – nas suas mais diversas formas, escrita, 

oral ou não verbal – assume um papel indispensável na tomada de consciência, pelo aluno, 

dos progressos e/ou dificuldades relativamente às aprendizagens a serem adquiridas 

(Fernandes, 2004). Assume também um papel importante para o professor, permitindo-lhe 

definir as alterações a implementar de modo a garantir um ensino que vá ao encontro das 

necessidades dos alunos. Na ausência de qualquer informação por parte dos professores, os 

alunos terão seguramente “mais dificuldades em situar-se perante os desafios que têm que 

enfrentar, os esforços que têm que fazer ou os métodos de estudo que devem utilizar” 

(Fernandes, 2004, p. 20). Os alunos precisam de um feedback regular e sistemático acerca 

dos processos e produtos do seu trabalho e acerca dos seus comportamentos sociais – aquele 
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é fundamental para que a avaliação assuma uma natureza formativa, permitindo que os 

alunos desenvolvam competências de autoavaliação e autorregulação das aprendizagens 

durante, e não no final de um dado período de ensino e aprendizagem (Santos, 2003; 

Fernandes, 2004; Dias & Santos, 2009). Santos (2003) sugere que ao aluno seja dada a 

oportunidade de aperfeiçoar uma primeira versão de um trabalho realizado, podendo assim 

repensar a situação – comentar a primeira versão, não apontando contudo as respostas certas 

mas orientando a aprendizagem do aluno, torna mais formativa a ação do professor. No 

entanto, é importante ter em conta diversos aspetos na elaboração de um feedback já que, 

como Dias e Santos (2009) advertem, nem tudo o que o professor escreve como comentário 

terá o potencial para implicar uma regulação pedagógica. As autoras, sustentando-se na 

revisão bibliográfica realizada, apontam os seguintes como aspetos inerentes ao feedback de 

modo a que o mesmo possibilite aquela regulação: deve ser sistemático, diversificado e 

adequado a cada aluno, descritivo e incidir na tarefa em análise, referir e reconhecer o 

esforço dos alunos, claro, informativo, dialogante, apontar pistas de ação futura e incentivar 

à reanálise. 

 A coavaliação entre pares é outro processo de regulação das aprendizagens – 

implica outros, mas envolve igualmente o próprio. Quando em interação, os alunos são 

colocados em situações de confronto, de troca e de decisão, que os forçam a explicar, a 

justificar, a argumentar, expor ideias, dar ou receber informações para tomar decisões, 

planear ou dividir o trabalho (Perrenoud, 1999, citado em Santos, 2002). Assim, 

proporcionar aos alunos situações que os levem a apoiar outros e a receber ajuda dos pares, 

constitui “experiências ricas na reestruturação dos seus próprios conhecimentos, na 

regulação das suas aprendizagens, e no desenvolvimento da responsabilidade e da 

autonomia” (p. 2). A autoavaliação é o processo por excelência da regulação, dado que é 

interno ao próprio sujeito (Santos, 2002) – contudo, aquela só poderá ter um caráter 

formativo se for sistemática e integrada no processo de ensino e de aprendizagem (Nunziati, 

1990, citado por Barbosa & Alaiz, 1994). A sistematização e o aprofundamento da 

autoavaliação dos alunos requerem alguns pressupostos, de entre os quais: a explicitação dos 

objetivos de aprendizagem e a clarificação dos critérios de avaliação (Barbosa & Alaiz, 

1994). Não basta informar os alunos sobre os conteúdos do programa – é preciso que, por 

meio de uma linguagem acessível, os professores informem os alunos sobre as capacidades, 

competências, destrezas e atitudes a desenvolver. É também necessário que os alunos 

consigam identificar e perceber os sucessos atingidos e os erros cometidos – neste sentido, a 

comunicação entre professor e alunos, consubstanciada também através do feedback assume 

um papel muito importante. Adicionalmente, é necessário clarificar aos alunos os critérios de 

avaliação – as referências a partir das quais os seus trabalhos e aprendizagens serão 
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apreciados; no entanto, é fundamental que o professor dedique algum tempo à explicitação, 

pelos alunos, da representação que têm desses critérios (Barbosa & Alaiz, 1994).  

 A natureza de um instrumento de avaliação – como, por exemplo, grelhas de 

observação ou comentários escritos na forma de feedback – não define, por si só, se o mesmo 

vai ou não servir a avaliação formativa. Tal dependerá da utilidade que lhe for dada (Dias & 

Santos, 2009). A avaliação só será verdadeiramente formativa se houver intencionalidade de 

utilizar a avaliação para melhorar as aprendizagens dos alunos (Dias & Santos, 2009). 

 Na presente investigação, a avaliação das competências apresentadas e 

desenvolvidas pelos alunos foi realizada através da aplicação de diferentes instrumentos de 

avaliação visando, sobretudo, fornecer informações à professora investigadora e aos alunos 

com a intenção de melhorar o processo de ensino e as aprendizagens, numa lógica de 

avaliação formativa. Fruto da análise dessa informação, momentos houve em que foi 

necessário reformular o plano inicial da intervenção, precisamente por se constatar a 

existência de dificuldades demonstradas pelos alunos. A constatação dessas dificuldades foi 

encarada pela professora como uma oportunidade para realizar um trabalho mais próximo e 

interativo com aqueles, em que a comunicação estabelecida lhes permitisse refletir sobre e 

autoavaliar os processos e produtos da sua atividade. A recolha e interpretação sistemáticas 

dos dados obtidos através da aplicação dos instrumentos de avaliação – visando a regulação 

do processo de ensino e de aprendizagem – colocou a professora investigadora em situações 

perante as quais foi necessário optar: ou dar continuidade ao plano, mesmo consciente das 

dificuldades dos alunos, ou alterá-lo, procurando utilizar aquelas como impulso para 

repensar e reequacionar as situações de aprendizagem previstas.  

 Com a finalidade de proceder a uma planificação da intervenção mais ajustada à 

realidade e à situação dos alunos foram realizados dois questionários de diagnóstico – 

fornecedores de informações especialmente relevantes para a professora investigadora. 

Através da aplicação do primeiro (apêndice J) foi possível conhecer a situação dos alunos 

face à utilização do computador e da internet, assim como conhecer as suas preferências 

quanto ao tipo de trabalho a desenvolver durante a intervenção. No sentido de conhecer as 

conceções prévias dos alunos acerca dos temas a serem trabalhados durante a intervenção, 

bem como os tópicos em que revelavam, desde o início, maiores dificuldades, foi aplicado 

um segundo questionário de diagnóstico (apêndice L). Este questionário foi formulado 

atendendo às principais conceções alternativas que os alunos tendem a apresentar e que a 

investigação sustenta. O mesmo questionário foi aplicado no final da intervenção, com a 

finalidade de permitir avaliar o impacto desta na capacidade efetiva de aquisição de 

conhecimento substantivo pelos alunos. Os resultados da primeira aplicação deste 

questionário foram mais tarde utilizados pela professora investigadora na construção de uma 
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apresentação aos alunos com a finalidade de os confrontar com a posição inicial e global da 

turma face às questões relativas aos tópicos sobre os quais os alunos haviam já começado a 

trabalhar. A utilização dos resultados, apresentados graficamente de forma global e não 

individualizada, permitiu à professora observar as reações dos alunos perante os mesmos e 

perceber, através do questionamento suscitado, se o trabalho já iniciado havia ou não 

promovido alguma mudança nos alunos – no que respeita aos conhecimentos substantivos 

relacionados com os tópicos em estudo.  

 Durante a etapa de pesquisa foi possibilitado aos alunos reformularem as suas 

produções escritas – para tal foi-lhes fornecido um feedback o mais descritivo possível, 

evidenciando os aspetos positivos dos textos e aqueles que deveriam ser alvo de melhoria. A 

professora procurou que os seus comentários fossem claros e estivessem escritos numa 

linguagem acessível para os alunos os compreenderem; procurou também motivar os alunos 

e enaltecer o esforço revelado. Na etapa de construção dos vídeos houve novamente lugar à 

produção de um feedback escrito – contudo, este foi dado no final da etapa, não tendo por 

isso a finalidade de orientar os alunos na reformulação dos vídeos construídos; a sua 

principal finalidade foi evidenciar os aspetos positivos e menos positivos dos vídeos, 

incentivar os alunos a partilharem-nos com familiares e amigos e valorizar o esforço e 

dedicação evidenciados durante a etapa. Para além do feedback fornecido de forma escrita 

nas duas circunstâncias referidas, a professora procurou fornecê-lo oralmente durante toda a 

intervenção – especialmente durante a etapa de construção do vídeo, nas aulas de TIC, em 

que o contacto com os grupos de trabalho foi mais próximo e individualizado. O feedback 

assumiu ainda um caráter quantitativo no final da etapa da sessão de perguntas e respostas e 

da etapa de construção do vídeo – a professora, fazendo uso das grelhas de autoavaliação já 

preenchidas pelos alunos (apêndices M e N, respetivamente), anotou a sua avaliação 

atendendo aos mesmos critérios e indicadores.  

 A observação – enquanto estratégia de avaliação – foi também recorrente durante a 

intervenção. Mereceu especial atenção durante a etapa de construção dos vídeos, durante a 

qual os alunos trabalharam a pares, tendo permitido avaliar o desenvolvimento de 

competências de trabalho de grupo – sobretudo atitudinais. Para a sua concretização foi 

construída uma grelha de observação em função dos critérios e indicadores estabelecidos 

(apêndice P). Foi igualmente construída uma grelha de observação para a sessão de 

perguntas e respostas (apêndice Q) – atendendo aos critérios e indicadores previamente 

estabelecidos (apêndice M). 

 A autoavaliação foi outra das dimensões avaliativas privilegiadas durante a 

intervenção – com efeito, no final de cada etapa os alunos tiveram a oportunidade de 

responder a um questionário de autoavaliação. Pretendeu-se, com as questões colocadas, que 
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os alunos refletissem acerca do trabalho desenvolvido, do empenho no mesmo, das 

dificuldades sentidas e dos aspetos que poderiam ser alvo de melhoria. Os dados obtidos 

através da análise destes questionários permitiram à professora uma triangulação com os 

dados obtidos através da análise de outros instrumentos de avaliação, consolidando a 

avaliação realizada. Também a coavaliação entre pares foi valorizada – e estimulada - 

durante a intervenção. Com efeito, pela circunstância de terem que trabalhar a pares, 

construindo em conjunto algo único, os alunos foram colocados em situações de confronto, 

troca e decisão, tendo que dar informações para tomar decisões, planear ou dividir o trabalho 

– essas situações constituem-se como oportunidades para a reestruturação dos 

conhecimentos, a regulação das aprendizagens e o desenvolvimento da responsabilidade e da 

autonomia. As sessões de divulgação dos vídeos constituíram-se, igualmente, como 

oportunidades para os alunos partilharem as suas opiniões e confrontarem pontos de vista 

divergentes – para que tal ocorresse os alunos foram incentivados a refletir acerca dos vídeos 

produzidos pelos colegas atendendo a alguns aspetos definidos pela professora investigadora. 

Deste modo pretendeu-se gerar um momento de partilha de opiniões guiado por alguma 

objetividade, evitando-se assim o “gostar porque sim” ou o “não gostar porque não”. 

 Os alunos foram também avaliados através da aplicação de um teste sumativo (anexo 

A) – construído pela professora cooperante e realizado no final da intervenção. Este teste, tal 

como o questionário de diagnóstico, permitiu recolher evidências acerca do impacto da 

intervenção na capacidade de aquisição, pelos alunos, de conhecimentos substantivos 

relativos aos tópicos trabalhados. Contribuindo com um peso significativo para a 

classificação final dos alunos, o teste sumativo não foi, contudo, o único instrumento que 

para ela contribuiu. Com efeito, no início da intervenção foi comunicado aos alunos – e por 

várias vezes relembrado - que as atividades e tarefas constantes do projeto iriam igualmente 

contribuir para a classificação final do período. Encaradas numa vertente de avaliação 

principalmente formativa, aquelas atividades e tarefas foram também consideradas numa 

vertente sumativa – tendo-lhes sido atribuídas classificações, as quais foram sempre 

comunicadas aos alunos. No final da intervenção aquelas classificações foram relembradas, e 

foi pedido aos alunos que, recordando todas as etapas do projeto, as comentassem – tal 

contribuiu para que fosse feito um balanço global do projeto. Perante as propostas de 

classificação final, os alunos tiveram a oportunidade de manifestar a sua concordância ou 

discordância com as mesmas, sendo estimulados a justificá-la através da partilha das 

dificuldades sentidas e do seu desempenho ao longo das várias etapas. Em virtude desse 

momento de autoavaliação, foi possível proceder a reajustes das classificações. 
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CAPÍTULO IV - MÉTODOS E PROCEDIMENTOS 

 O presente capítulo tem como finalidade a descrição e a fundamentação da 

metodologia investigativa adotada e, em função dela, a justificação das opções tomadas no 

que respeita aos instrumentos de recolha de dados utilizados assim como ao seu modo de 

análise. É também finalidade do presente capítulo descrever o contexto e os participantes da 

investigação: a Escola onde a mesma se desenvolveu, o grupo de Alunos que dela participou 

e o Professor de TIC que nela colaborou.  

 Segundo Gerhardt e Silveira (2009), a investigação é a atividade nuclear da Ciência, 

possibilitando uma aproximação e um entendimento da realidade que se pretende conhecer. 

Não obstante ser um processo permanentemente inacabado, processa-se através de 

aproximações sucessivas da realidade, fornecendo subsídios para uma intervenção no real. A 

presente investigação, em virtude da riqueza e complexidade do ambiente onde decorreu 

aliada à impossibilidade de identificar e controlar os diversos fatores que para elas 

concorrem, construiu-se, desenvolveu-se e norteou-se segundo uma abordagem qualitativa 

(Creswell, 2007). Como tal, a metodologia investigativa adotada e os instrumentos de 

recolha de dados construídos e utilizados enquadram-se naquela tipologia de abordagem. 

 A investigação qualitativa deve ser entendida como um processo simultaneamente 

interrogativo e reflexivo assente numa perspetiva compreensiva – ela surge da necessidade 

de compreender e interpretar o significado dos fenómenos sociais (Gonçalves, 2010). 

Permitindo a descrição, interpretação e análise crítica ou reflexiva sobre os fenómenos 

estudados, a investigação em educação - inserida no paradigma qualitativo - fomenta o 

caráter reflexivo das práticas e das propostas educativas (Gonçalves, 2010). Sendo então 

entendida como um processo interrogativo e reflexivo, a investigação qualitativa sustenta-se 

em questões que esclareçam e, simultaneamente, fundamentem a definição e o 

desenvolvimento do projeto investigativo – o questionamento é parte integrante de qualquer 

projeto e processo de investigação que procure um melhor entendimento e compreensão da 

realidade que estuda (Gonçalves, 2010). As questões mais gerais servem de base para a 

definição de subquestões iniciais e emergentes – estas ajudam a direcionar a investigação 

para aspetos mais específicos relacionados com a recolha de dados e a criação de 

instrumentos de análise (Gonçalves, 2010). 

 A presente investigação teve como objetivo último a resposta à seguinte questão 

problematizadora “Quais as potencialidades de uma abordagem interdisciplinar entre as 

Ciências Naturais e as Tecnologia de Informação e Comunicação no desenvolvimento de um 

projeto de ativismo ambiental?”. De modo a responder a esta questão foram formuladas as 

seguintes subquestões, orientadoras da investigação: 
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a) Que competências desenvolvem os alunos quando realizam tarefas no 

âmbito de um projeto de ativismo ambiental que decorra de modo 

interdisciplinar entre CN e TIC? 

b) Que dificuldades apresentam os alunos na realização das tarefas 

desenvolvidas no âmbito de um projeto de ativismo ambiental que decorra 

de modo interdisciplinar, entre CN e TIC? 

c) Que apreciações fazem os alunos acerca das tarefas desenvolvidas no 

âmbito de um projeto de ativismo ambiental que decorra de modo 

interdisciplinar, entre CN e TIC? 

d) Que apreciações faz o professor de TIC acerca da estratégia de realização 

de um projeto de ativismo ambiental que decorra de modo interdisciplinar, 

entre CN e TIC? 

1. Contexto e Participantes do Estudo 

1.1. A Escola 

 A presente investigação decorreu na Escola Secundária Ibn Mucana, sede do 

Agrupamento Vertical de Escolas Ibn Mucana, localizada na freguesia de Alcabideche, 

concelho de Cascais. A caracterização que dela é feita sustentou-se na análise do Projeto 

Educativo do Agrupamento para o triénio 2012/2015 (AEIM, 2012). 

 A Escola Secundária Ibn Mucana foi criada pela portaria n.º 136/88 de 29 de 

Fevereiro, inserida no âmbito do Programa Especial de Execução de Escolas Preparatórias e 

Secundárias, criado pelo Decreto de Lei 76/80. O Agrupamento Vertical de Escolas Ibn 

Mucana, com sede na Escola Secundária do mesmo nome, foi constituído no ano letivo de 

2010/2011, integrando mais cinco estabelecimentos de ensino. A Escola está inserida na 

freguesia de Alcabideche, uma das seis unidades administrativas do concelho de Cascais – é 

a maior freguesia do concelho, não obstante ser a que apresenta uma menor densidade 

populacional em virtude da grande dispersão das suas localidades; é a segunda freguesia 

mais populosa do concelho, com 42 160 habitantes, de acordo com os Censos de 2011.  

 No que respeita à oferta formativa, a Escola Secundária Ibn Mucana disponibiliza o 

2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico, o Ensino Secundário, Cursos de Educação e Formação, 

Ensino Profissional e Cursos de Educação e Formação de Adultos. A população de 1400 

alunos distribui-se por 58 turmas, apresentando um nível etário entre os 10 e os 18 anos de 

idade; 31,8% beneficia de Apoio Social Escolar (ASE). A Escola funciona em regime de 

turno único. Do ponto de vista das instalações, a Escola possui seis pavilhões ligados por um 

corredor aberto e seis monoblocos – albergando um total de 27 Salas de Aula normais e 4 

Laboratórios, um Refeitório, um Pavilhão Multiusos, Campo de Jogos, zonas verdes e 
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espaços de recreio e lazer, uma Biblioteca e Centro de Recursos Educativos, um gabinete dos 

Serviços de Psicologia e Orientação, uma sala de Educação Especial e um Gabinete Médico, 

abrangendo uma área total de 26 000 m2. 

 De acordo com o Projeto Educativo, é missão do Agrupamento construir uma 

resposta educativa à medida das necessidades, expectativas e projetos dos alunos, pais e 

comunidade. Privilegia-se a promoção de aprendizagens de qualidade, ao nível da 

excelência, que contribuam para o desenvolvimento, formação e cultura dos alunos, 

permitindo-lhes tornarem-se confiantes e contribuírem de forma harmoniosa e responsável 

para a melhoria da qualidade de vida na sociedade da complexidade e da globalização. Do 

ponto de vista dos valores defendidos, destacam-se os seguintes, dada a especial relação com 

a investigação desenvolvida: cidadania atuante e empenhada na comunidade, abertura e 

participação ativa na vida da comunidade, e cultura tecnológica forte. Atendendo ao Projeto 

Curricular do Agrupamento (AEIM, 2013) a Escola privilegia a dinamização de equipas de 

trabalho orientadas para a melhoria das aprendizagens e para o desenvolvimento de 

competências/capacidades através do enriquecimento das aprendizagens realizadas, numa 

planificação interdisciplinar capaz de conduzir ao sucesso. Como estratégias gerais de 

intervenção do Agrupamento destacam-se as seguintes: implicar os alunos, quer no seu 

processo educativo, quer no processo de construção e desenvolvimento das escolas do 

Agrupamento; proporcionar aos alunos situações que lhes permitam desenvolver o espírito 

de cooperação, a responsabilidade, a solidariedade, a tolerância e o respeito por si, pelos 

outros e pelo meio. 

1.2. Os Participantes 

1.2.1. Os Alunos 

 A presente investigação decorreu da intervenção realizada numa das cinco turmas do 

8.º ano da Escola, constituída por trinta alunos: oito rapazes e vinte e duas raparigas. Os 

alunos apresentam idades compreendidas entre os 12 e os 16 anos, sendo a média daquelas, 

no início do ano letivo, de 13 anos. Cinco alunos – três rapazes e duas raparigas – estiveram 

a frequentar, pela segunda vez, o 8.º ano; quatro alunos beneficiaram de ASE, escalão B. O 

quadro 4 apresenta a distribuição semanal das aulas de Ciências Naturais (CN) e de 

Tecnologias de Informação e Comunicação, TIC. 
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Quadro 4 – Distribuição semanal das aulas de CN e TIC. 

 2.ª feira 3.ª feira 4.ª feira 5.ª feira 6.ª feira 

CN - 
45’ (turnos) 
10:10/10:55 
10:55/11:40 

- - 
90’ 

(turma completa) 
14:35/16:05 

TIC - - - - 
90’ 

(turma completa) 
10:10/11:40 

  

 Atendendo à informação fornecida pela Diretora de Turma, no início do ano letivo a 

disciplina que a maioria dos alunos elegia como preferida era Educação Física – a disciplina 

de Ciências Naturais figurava no penúltimo lugar da lista, sendo a preferida de apenas três 

alunos. Quando questionados sobre as principais disciplinas em que sentiam dificuldades, 

apenas quatro alunos mencionaram aquela. No que respeita ao aproveitamento e 

comportamento, e tendo em conta as reuniões de avaliação, a turma foi repetidamente 

caracterizada como tendo um aproveitamento pouco satisfatório, e um comportamento 

satisfatório. De acordo com o Conselho de Turma, o primeiro será fruto da ausência de um 

estudo regular e sistemático que permita a consolidação dos conteúdos trabalhados em aula, 

da falta de hábitos de trabalho, do não cumprimento de algumas tarefas propostas, da falta de 

autonomia, da fácil distração na execução das tarefas, das dificuldades na compreensão e 

expressão oral e escrita, da falta de empenho e de persistência para ultrapassarem as 

dificuldades apresentadas. A avaliação satisfatória do comportamento global dos alunos da 

turma dever-se-á ao facto de, em algumas disciplinas, persistir um barulho constante, ao 

facto de serem alunos muito conversadores e agitados, prejudicando o normal funcionamento 

das aulas; a maioria não cumpre as regras básicas da sala de aula, não respeita os colegas e 

tende a ignorar as chamadas de atenção dos professores; distraem-se muito facilmente e 

tecem comentários pouco próprios em sala de aula. Tal comportamento, instável e 

perturbador, na opinião generalizada do Conselho de Turma, dificulta a aprendizagem e 

exige, da parte dos professores, um enorme esforço. Importa referir que tal opinião não é 

totalmente partilhada pela professora de Ciências Naturais – a mesma, reconhecendo alguns 

problemas ao nível das aprendizagens e dos comportamentos, refere que na sua disciplina o 

panorama não se assemelha ao panorama mais negativo partilhado pelos restantes 

professores. Com efeito, atendendo aos resultados obtidos pelos alunos naquela disciplina, 

no final do 1.º Período, verifica-se que a maioria (vinte e dois) conseguiu obter 

aproveitamento positivo, sendo que destes, doze obtiveram o nível três, oito o nível quatro e 

dois o nível cinco. 

 No sentido de conhecer as opiniões dos alunos a propósito de alguns aspetos 

relacionados com os hábitos e preferências de utilização das tecnologias de informação e 

comunicação, especialmente o computador e internet, assim como qual o tipo de projeto em 
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que gostariam de participar – elementos importantes para o desenvolvimento da presente 

investigação – foi aplicado um questionário prévio (apêndice J). Os resultados do mesmo, 

apresentados no apêndice K, permitiram delinear, com mais convicção e sustentação, a 

proposta didática, dado que a grande maioria dos alunos revelou preferência pela realização 

de um projeto de construção de um vídeo em parceria com a disciplina de TIC; permitiram 

também à professora investigadora optar pela tarefa de pesquisa de documentos alojados na 

internet, em virtude de todos os alunos revelarem possuir computador em casa e utilizarem 

com frequência aquele meio. 

1.2.2. O Professor de TIC 

 O professor da disciplina de Tecnologias de Informação e Comunicação que 

colaborou no projeto possui trinta e três anos de serviço – vinte e dois dos quais ao serviço 

da Escola Secundária Ibn Mucana. Leciona a disciplina de TIC há dezanove anos, 

lecionando também disciplinas de alguns dos cursos profissionais, nomeadamente do Curso 

Profissional de Design Gráfico; é também o coordenador do Plano Tecnológico da Educação 

da Escola. Já participou em três projetos interdisciplinares com Ciências Naturais através da 

elaboração de apresentações, recorrendo ao MS Powerpoint e ao Prezi, relativos a temáticas 

ambientais ou de educação para a saúde. Contudo, foi a primeira vez que se envolveu num 

projeto como o da presente investigação.  

2. Investigar através de uma Abordagem Qualitativa 

 São cinco as características que Bogdan e Biklen (1994) referem como fazendo parte 

de uma investigação qualitativa – no entanto, os autores advertem que nem todos os estudos 

considerados qualitativos as apresentam com igual eloquência. Para aqueles uma 

investigação é qualitativa quando “a fonte direta dos dados é o ambiente natural, 

constituindo o investigador o instrumento principal” (p. 47); os investigadores qualitativos 

frequentam os locais de estudo “porque se preocupam com o contexto. Entendem que as 

ações podem ser melhor compreendidas quando são observadas no seu ambiente habitual de 

ocorrência.” (p. 48). A segunda característica de uma investigação qualitativa diz respeito ao 

seu caráter descritivo – os dados recolhidos são, na sua grande maioria, descritivos; segundo 

os autores, a descrição é fundamental, pois uma abordagem investigativa qualitativa exige 

“que o mundo seja examinado com a ideia de que nada é trivial, que tudo tem potencial para 

construir uma pista que nos permita estabelecer uma compreensão mais esclarecedora do 

nosso objeto de estudo” (p. 48). De acordo com a terceira característica “os investigadores 

qualitativos interessam-se mais pelo processo do que simplesmente pelos resultados ou 

produtos” (p. 49) – a ênfase do investigador deverá ser colocada nos dados descritivos, os 

quais deve recolher durante todo o processo investigativo. A quarta característica referida 
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prende-se com o caráter indutivo da análise dos dados recolhidos – com efeito, os 

investigadores “não recolhem dados ou provas com o objetivo de confirmar ou infirmar 

hipóteses construídas previamente” (p. 50), antes constroem um quadro que “vai ganhando 

forma à medida que se recolhem e examinam as partes” (p. 50). A quinta e última 

característica diz respeito ao significado, e à sua importância na abordagem qualitativa – 

segundo os autores, os investigadores qualitativos em educação “estão continuamente a 

questionar os sujeitos de investigação com o objetivo de perceber aquilo que eles 

experimentam, o modo como eles interpretam as suas experiências” (p. 51). As 

características apontadas por Bogdan e Biklen (1994) são também referidas por Creswell 

(2007), embora este autor refira outras para além daquelas cinco. 

 Por contemplar as cinco características apresentadas anteriormente (Bodgan & 

Biklen, 1994; Creswell, 2007), a presente investigação inseriu-se no paradigma da 

investigação qualitativa; como tal, recorreu a instrumentos de recolha de dados 

maioritariamente qualitativos. Não obstante este facto, alguns dados foram tratados 

recorrendo-se a uma abordagem quantitativa. 

3. Técnicas e Instrumentos de Recolha de Dados 

 A investigação subordinada a uma abordagem qualitativa recorre a um conjunto 

variado de técnicas que devem ser escolhidas de acordo com o objeto da investigação, os 

seus objetivos, as condições em que decorre e os próprios interesses e experiência do 

investigador (Gonçalves, 2010). Segundo Aires (2011) a seleção das técnicas a utilizar 

constitui uma etapa que o investigador não pode minimizar já que daquelas depende a 

concretização dos objetivos da investigação.  

 A investigação qualitativa, não sendo construída a partir de uma abordagem 

metodológica unificada, pode adotar vários métodos e técnicas para a recolha de dados 

(Gray, 2012). Os dados constituem os materiais em bruto recolhidos pelo investigador, 

representando, simultaneamente, as provas e as pistas para o estudo aprofundado das 

situações sob investigação (Bogdan & Biklen, 1994). De acordo com estes autores, quando 

os dados são recolhidos de forma sistemática e rigorosa, protegem a investigação da 

especulação não fundamentada. As técnicas para recolha de dados incluem o uso de 

observações, entrevistas, questionários e análise de documentos (Gray, 2012). Podem 

também ser utilizadas técnicas que mais frequentemente se associam à investigação 

quantitativa, como é o caso dos questionários de tipo fechado. A este respeito, e na opinião 

de Morais e Neves (2007), apesar da investigação qualitativa e quantitativa serem, de modo 

frequente, retratadas como paradigmas distintos e incompatíveis em investigação 

educacional, reconhece-se que os diferentes métodos de recolha e análise de dados, quer 
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associados a um paradigma, quer associados a outro, são úteis porquanto se dirigem a 

diferentes tipos de questões. Também Duarte (2009) faz referência à combinação de técnicas 

– com efeito, na análise dos dados é frequente transformar os qualitativos em quantitativos; o 

contrário é também válido, conquanto seja mais difícil. A análise de conteúdo constitui uma 

das formas de transformação de dados qualitativos – obtidos, por exemplo, por questionário 

aberto – em dados quantitativos, analisados em termos de frequência (Duarte, 2009). Ainda a 

respeito da dicotomia investigação quantitativa/investigação quantitativa, e tendo em 

consideração o papel do investigador, na primeira as situações em que os fenómenos e as 

relações são estudados são controlados até ao limite do possível a fim de se determinar, com 

a maior clareza possível, as relações de causalidade e a sua validade; pressupõe-se excluir, 

tanto quanto possível, a influência do investigador (Flick, 2005, citado por Duarte, 2009). 

Por oposição, na investigação qualitativa, os métodos comummente empregues encaram a 

interação do investigador com o campo e os seus membros como parte explícita da produção 

do saber – com efeito, e segundo Flick (2005, citado por Duarte, 2009), a subjetividade do 

investigador e dos sujeitos estudados faz parte do processo de investigação. Gerhardt e 

Silveira (2009) concluem que os elementos fortes de cada um dos métodos – quantitativo e 

qualitativo – complementam as fraquezas do outro, pelo que a sua combinação é 

fundamental para um melhor desenvolvimento da Ciência. 

 Na presente investigação fez-se uso de diferentes técnicas de recolha de dados, 

nomeadamente: observação, inquérito e análise documental. A sua concretização dependeu, 

pois, da construção e/ou adaptação e posterior aplicação de diversos instrumentos de recolha 

de dados, nomeadamente: grelhas de observação, questionários e notas de campo. As fontes 

utilizadas para a recolha dos dados foram os alunos e as suas produções – orais, escritas e 

multimédia; também o professor de TIC foi fonte de informação. 

3.1. Observação  

 A observação consiste na recolha de informação, de modo sistemático, através do 

contacto direto com situações específicas, permitindo ao investigador obter uma visão mais 

completa da realidade e dos fenómenos que pretende investigar; assim, torna-se mais fácil 

articular a informação proveniente da comunicação intersubjetiva entre os sujeitos com a 

informação de caráter objetivo (Gerhardt & Silveira 2009; Aires, 2011). Quando aplicada à 

investigação dos processos educativos, a observação revela-se extremamente vantajosa uma 

vez que possibilita: a) estudar as dinâmicas e interrelações dos grupos em determinados 

cenários socioculturais; b) obter informações internas aos grupos que não seriam detetáveis a 

partir de outras técnicas, como por exemplo, o inquérito por entrevista; c) aprofundar o 

conhecimento das culturas de grupos; d) a garantia da credibilidade dos resultados ao 

permitir o trabalho com fontes próximas e em primeira mão; e) o registo de informações não-
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verbais (Colás, 1998, citado por Aires, 2011). Como qualquer técnica de recolha de dados, 

apresenta também inconvenientes – com efeito, segundo Aires (2011), inerente à observação 

está a subjetividade proveniente da projeção de sentimentos ou prejuízos do investigador, a 

incidência do seu comportamento na dinâmica do grupo e a perda de capacidade crítica face 

a uma possível identificação com o mesmo. 

 A observação pode ser classificada atendendo a diferentes critérios, nomeadamente: 

função, processo e posicionamento assumido pelo observador (Dias & Morais, 2004) e 

meios utilizados (Gray, 2012). No que respeita à função, a observação pode assumir-se como 

descritiva – quando descreve os fenómenos, os comportamentos ou a situação; formativa – 

quando resulta da retroação da observação; avaliativa – quando contribui para a tomada de 

decisão para a ação; heurística – quando resulta da provável emergência das hipóteses 

pertinentes; e de verificação – quando permite verificar uma hipótese no campo da prática 

(Dias & Morais, 2004). Na presente investigação a observação assumiu uma função 

essencialmente descritiva, pese embora tenha contribuído, em algumas ocasiões, para a 

tomada de decisão para a ação – e, nesse sentido, terá também assumido uma função 

avaliativa. No que concerne ao processo, e segundo Dias e Morais (2004), a observação pode 

classificar-se em ocasional – quando é realizada por escolha do observador “tendo em vista 

um momento específico da interação dos indivíduos ou um momento específico de um 

fenómeno” (p. 51); sistemática – quando o observador dispõe de um método de anotação 

orientado por categorias, permitindo a recolha de dados suscetíveis de tratamento estatístico; 

e naturalista – apesar de sistematizada, é realizada em meio natural por um observador que 

se encontra distanciado em relação à realidade observada (Dias & Morais, 2004). Na 

presente investigação recorreu-se, simultaneamente, à observação naturalista e sistemática 

categorizada. Quanto ao posicionamento assumido pelo observador, a observação pode 

classificar-se em não participante e participante (Dias & Morais, 2004). Quando se trate de 

uma observação não participante, o observador encontra-se distanciado do observado e não 

integrado na vida deste; numa observação participante, o observador colabora, de alguma 

forma, na atividade do observado sem, contudo, perder a integridade do seu papel de 

observador (Dias & Morais, 2004; Gerhardt & Silveira 2009). Na presente investigação a 

observação realizada foi participante. No que respeita aos meios utilizados, a observação 

pode classificar-se em não estruturada e estruturada. No âmbito de uma observação não 

estruturada o observador recolhe e regista as informações sem fazer uso de meios técnicos 

especiais – como exemplo, as notas de campo. Numa observação estruturada o observador, 

sabendo o que procura, utiliza instrumentos técnicos específicos para observar os fenómenos 

e recolher os dados - as grelhas de observação são um exemplo (Gray, 2012).Na presente 

investigação recorreu-se, simultaneamente, a uma observação estruturada, fazendo-se uso de 
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grelhas de observação, e não estruturada, anotando-se momentos específicos das aulas em 

notas de campo. 

 A observação naturalista e não estruturada decorreu em todas as aulas da intervenção 

– a partir dela construiu-se o diário de campo com as respetivas notas. Este instrumento, 

definido como um registo reflexivo de experiências – pessoais e profissionais – ao longo de 

um determinado período de tempo, tem a finalidade de servir de registo para anotações, 

comentários e reflexões surgidas no decorrer da investigação ou no momento observado; 

trata-se do relato escrito daquilo que o investigador ouve, vê, experiencia e pensa no decurso 

da recolha de dados (Alves, 2004; Gerhardt & Silveira 2009). No âmbito da investigação, 

esta técnica possibilita a oportunidade de traduzir válida e fiavelmente o pensamento e 

experiências dos seus autores; a sua grande potencialidade reside no facto de implicar a 

escrita e a reflexão (Alves, 2004). A análise da informação recolhida através desta técnica e 

respetivo instrumento permitiu complementar a informação obtida através da 

operacionalização de outras técnicas – observação, inquérito e análise das produções dos 

alunos. Este é, aliás, um aspeto muito importante na investigação qualitativa – a validade dos 

resultados é tanto maior quanto maior for o esforço de triangular os dados obtidos por 

diferentes instrumentos e técnicas (Duarte, 2009; Aires, 2011; Gray, 2012).  

 A observação sistemática, categorizada e estruturada realizou-se em momentos 

específicos da intervenção – através dela procurou identificar-se aspetos relacionados com a 

manifestação de competências e dificuldades dos alunos. Na presente investigação esta 

técnica foi instrumentalizada através da construção e utilização de grelhas de observação do 

tipo escala de classificação descritiva. De acordo com Reis (2011) as escalas de 

classificação têm como finalidade atribuir uma avaliação, segundo uma escala, a um 

conjunto de características ou qualidades. Os diferentes níveis da escala indicam o grau de 

cada atributo; em virtude da escala de classificação encerrar um elevado grau de 

subjetividade, cada nível da mesma deve ser explicado/definido – estamos assim perante 

uma escala de classificação descritiva (Reis, 2011). Estes instrumentos de recolha de dados 

são amplamente utilizados na investigação dado que possibilitam determinar as frequências, 

correlações e outras formas de análise quantitativa – possibilitando, ao investigador, fundir a 

medição com o parecer, a quantidade com a qualidade. De modo a facilitar o seu 

preenchimento, as escalas devem incidir sobre um número limitado de aspetos (Reis, 2011). 

 Em virtude de fazer adequar estes instrumentos às diferentes situações de 

aprendizagem assim como aos objetivos a atingir, na presente investigação foram 

construídas quatro grelhas de avaliação do tipo escala de classificação descritiva. A escala 

constante do apêndice R teve como finalidade avaliar o texto produzido pelos alunos 

aquando da etapa de pesquisa orientada – destinou-se exclusivamente à professora; a mesma 
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escala foi utilizada para avaliar o texto inicial e o texto reformulado, permitindo, desse 

modo, monitorizar a evolução do desempenho dos alunos atendendo às capacidades que 

especificamente se pretendeu avaliar. Para a etapa seguinte, correspondente à Sessão de 

Perguntas e Respostas, foi construída uma escala adaptada de Reis (2013b) – constante do 

apêndice M; a mesma escala foi utilizada pela professora e pelos alunos, sendo que, para 

estes, teve uma função de autoavaliação. Com a aplicação desta escala pretendeu-se avaliar o 

desempenho dos alunos durante a Sessão de Perguntas e Respostas – a autoavaliação 

decorreu no final da sessão; a avaliação realizada pela professora decorreu após a sessão. 

Posteriormente, esta anotou a sua avaliação na grelha dos alunos e devolveu-a, permitindo 

que aqueles dela tivessem conhecimento. Para a Etapa de Construção do Vídeo foi 

construída uma escala adaptada de Reis (2013b) e de Baptista, Oliveira e d’Abreu (2013) – a 

finalidade da mesma foi monitorizar e avaliar a evolução do desempenho dos alunos durante 

as aulas de TIC em que, trabalhando a pares, construíram o vídeo (apêndice P); esta escala 

destinou-se exclusivamente à professora. Os dados obtidos por aluno em cada aula, 

atendendo aos domínios avaliados, foram compilados num quadro geral (apêndice AD) e 

depois compilados em quadros-resumo, apresentando os resultados obtidos por cada grupo 

ao longo das aulas em função dos domínios  – apêndice O. Por fim foi construída a escala 

constante do apêndice N com a finalidade de avaliar o vídeo construído pelos alunos – esta 

escala, adaptada de Reis (2013b) foi utilizada tanto pela professora como pelos alunos, sendo 

que para estes teve uma função de autoavaliação. Tal como sucedeu na etapa da Sessão de 

Perguntas e Respostas, a avaliação realizada pela professora foi anotada na grelha dos 

alunos, que lhes foi devolvida. 

 A análise complementar das observações registadas a partir das notas de campo e das 

grelhas de observação permitiu obter informações importantes sobre a manifestação e 

desenvolvimento de capacidades/competências dos domínios Conhecimento, Raciocínio, 

Comunicação, Atitudes e Ativismo. Permitiu, igualmente, obter informações relevantes 

sobre as dificuldades manifestadas pelos alunos durante a realização das várias atividades 

que compuseram o projeto.   

3.2. Inquérito por Questionário 

 No âmbito de uma investigação em ciências sociais, a técnica de inquérito diz 

respeito ao processo de recolha sistematizada, no terreno, de dados suscetíveis de poderem 

ser comparados (Carmo & Ferreira, 2008) – apesar de permitir uma posterior análise 

quantitativa, a técnica não deve ser reduzida a tal. Com efeito, o que define um inquérito não 

é a possibilidade de quantificar a informação recolhida mas a recolha sistemática de dados 

para responder a um determinado problema (Carmo & Ferreira, 2008). Segundo Tuckman 

(2005) esta técnica possibilita a recolha direta de informações de um interveniente através de 
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um conjunto de questões organizadas segundo uma determinada ordem e apresentadas de 

forma escrita ou oral. As respostas obtidas refletem atitudes, perceções, interesses e 

comportamentos de um determinado número de indivíduos que estão envolvidos ou se 

relacionam com o fenómeno que se pretende investigar (Tuckman, 2005; Gerhardt & 

Silveira 2009). O inquérito por questionário é uma das modalidades da técnica de inquérito – 

o questionário é o instrumento de recolha de dados que lhe está subjacente; a outra 

modalidade é o inquérito por entrevista (Tuckman, 2005; Carmo & Ferreira, 2008).  

 O inquérito por questionário possibilita a obtenção de informações através do registo 

escrito, que podem ser perspetivadas segundo uma abordagem quantitativa mas também 

qualitativa (Tuckman, 2005; Stake, 2011). O questionário é constituído por um conjunto 

padronizado de questões, organizadas segundo uma determinada ordem – de modo a garantir 

a legitimidade na comparação das respostas dadas pelos sujeitos inquiridos, a colocação das 

questões deverá ser igual para todos, sem nenhum tipo de adaptação, explicação ou 

alteração. São diversas as vantagens associadas à utilização desta técnica de recolha de 

dados, nomeadamente: a) tornar possível a recolha simultânea de informação sobre um 

grande número de indivíduos; b) permitir comparações precisas entre as respostas dos 

inquiridos; c) aplicar-se ao estudo de um fenómeno ou problema quando se julga apreender 

melhor a partir de informações relativas aos indivíduos da população em questão; d) 

possibilitar quantificar uma multiplicidade de dados e proceder a numerosas análises de 

correlação; e) possibilitar uma maior sistematização dos resultados obtidos e facilidade de 

análise (Muñoz, 2003; Tuckman, 2005; Gerhardt & Silveira 2009). Apesar das vantagens, 

existem algumas limitações à aplicação de questionários como instrumento de recolha de 

dados – com efeito: a) o material recolhido pode ser superficial em virtude da padronização 

das questões, impossibilitando captar diferenças de opinião, significativas ou subtis, entre os 

inquiridos; b) as respostas podem não reproduzir aquilo que efetivamente os inquiridos 

pensam, mas aquilo que dizem pensar. 

 A construção de um questionário deve ser uma tarefa cuidadosa e complexa – 

cuidadosa porque dela depende o êxito da investigação; complexa porque é necessário 

expressar em indicadores concretos os aspetos da realidade que sejam significativos para o 

objeto da investigação (Muñoz, 2003; Carmo & Ferreira, 2008). Para Rio (1997, citado por 

Muñoz, 2003), do ponto de vista da investigação social, as questões de um questionário são a 

expressão, em forma interrogativa, das variáveis empíricas ou indicadores a respeito dos 

quais interessa obter informação. Também Rojas (2001) salienta a dificuldade inerente à 

construção de um questionário válido – para o autor tal implica que se atente a uma série de 

premissas. Com efeito, será necessária uma reflexão prévia sobre as questões a incluir, as 

quais devem estar em sintonia com o problema investigativo; é também importante que as 
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questões sejam objetivas, não ambíguas, relevantes, não demasiado longas, não orientem 

para uma possível resposta e estejam organizadas de forma lógica e sequencial (Rojas, 2001; 

Muñoz, 2003).Carmo e Ferreira (2008) salientam também a importância das questões serem 

compreensíveis, ou seja, devem formalizar interrogações cujo significado seja compreendido 

pelo inquirido, mesmo que este não saiba responder. 

 Quanto ao modo de formulação, as questões podem classificar-se em fechadas ou 

abertas: um questionário que contenha apenas questões fechadas diz-se fechado; se contiver 

apenas questões abertas diz-se aberto; se apresentar as duas tipologias de questões diz-se 

misto (Rojas, 2001). As questões fechadas apresentam, a priori, todas as opções de resposta 

possíveis – ou, pelo menos, as mais pertinentes em função dos objetivos da investigação; ao 

inquirido apenas é exigido que escolha uma ou várias opções, consoante a modalidade de 

questão de resposta fechada. As questões de resposta fechada apresentam-se vantajosas 

aquando da realização do questionário – permitindo um preenchimento mais rápido – e 

aquando do tratamento dos dados – realizado num intervalo temporal menor em virtude da 

codificação e normalização da informação (Munõz, 2003; Tuckman, 2005). As questões 

classificam-se em abertas quando não são fornecidas opções de resposta ao inquirido – esta é 

deixada à sua livre consideração (Muñoz, 2003). Apesar de serem mais fáceis de formular, as 

questões abertas resultam em respostas cujo tratamento é menos imediato – a categorização 

das respostas implica, forçosamente que alguma informação seja desvalorizada e deformada 

(Muñoz, 2003). Contudo, as respostas fazem revelar informações mais ricas dado que 

tendem a expressar os motivos da tomada de posição dos inquiridos (Tuckman, 2005). 

 Na presente investigação foram aplicados questionários abertos e mistos. 

Previamente à implementação do projeto, os alunos responderam a um questionário 

exploratório de tipologia mista (apêndice J), com um claro predomínio de questões fechadas, 

com o objetivo de ser efetuado um diagnóstico dos seus hábitos e atitudes face às tecnologias 

– especialmente no que respeita ao uso do computador e da internet. Pretendeu-se também 

conhecer a tipologia de projeto multimédia que os alunos gostariam de realizar no âmbito da 

intervenção. No final das diferentes etapas do projeto – Pesquisa, Sessão de Perguntas e 

Respostas, Construção do Vídeo e Divulgação do Vídeo – os alunos responderam a um 

questionário de tipologia aberta (apêndices S, T, U e V, respetivamente) através do qual se 

pretendeu conhecer, na perspetiva daqueles, as principais dificuldades sentidas, o que 

aprenderam, os aspetos que consideram ter corrido melhor ou pior, e o que poderiam 

modificar caso tivessem oportunidade. As informações obtidas permitiram complementar as 

observações efetuadas e registadas quer nas notas de campo, quer nas grelhas de observação. 

Uma vez que o projeto desenvolvido com os alunos, inserindo-se numa dimensão de 

ativismo ambiental, se articulou, simultaneamente, com o projeto We Act (Reis, no prelo) – 
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os alunos responderam também ao questionário sobre ativismo (apêndice W), construído e 

validado no âmbito do referido projeto. Este questionário foi aplicado em dois momentos 

distintos: num momento pré-projeto e noutro, pós-projeto; tal permitiu avaliar o impacto das 

atividades e do projeto na autoperceção da dimensão de ativismo dos alunos. Com o objetivo 

de recolher informações do professor de TIC que colaborou no projeto, foi aplicado um 

questionário aberto (apêndice X). Com este pretendeu-se conhecer o que o professor destaca 

como mais e menos positivo e a sua opinião quanto à importância da realização de projetos 

como o desenvolvido. 

3.3. Análise Documental 

 Na presente investigação as produções dos alunos – documentos escritos e 

multimédia – foram alvo de análise. Os textos produzidos na Etapa de Pesquisa forneceram 

dados importantes acerca das competências e dificuldades manifestadas pelos alunos nos 

domínios do conhecimento, raciocínio e comunicação. A análise destes documentos atendeu 

às categorias previamente definidas pela professora investigadora e descritas na grelha de 

observação utilizada (apêndice R). Os vídeos produzidos pelos alunos na Etapa de 

Construção dos Vídeos foram também alvo de análise, fazendo esta emergir importantes 

informações acerca das competências e dificuldades manifestadas pelos alunos nos domínios 

do conhecimento, raciocínio e comunicação. A análise destes documentos multimédia foi 

guiada pelas categorias previamente definidas pela professora investigadora e descritas na 

grelha de observação utilizada (apêndice N). As informações obtidas a partir da análise das 

produções dos alunos complementaram-se, e complementaram outras, resultantes da análise 

dos dados recolhidos por via de diferentes instrumentos – contrastando-se e validando-se. A 

utilização de diferentes técnicas de recolha de dados – e consequentemente, de diferentes 

instrumentos - visando dar resposta às mesmas questões, permite a triangulação de dados e a 

triangulação metódica (Carmo & Ferreira, 2008). Uma vez que cada técnica revela diferentes 

aspetos da realidade empírica, Carmo e Ferreira (2008) e Aires (2011) aconselham a que, na 

mesma investigação devam ser utilizadas diferentes técnicas que permitam conhecer melhor 

os fenómenos/processos em estudo. 

3.4. Teste de Diagnóstico e Teste Sumativo 

 Associados a um ensino predominantemente expositivo, o papel tradicional dos 

testes tem sido o de verificar se os alunos conseguem reproduzir com fidelidade o que o 

professor expôs – os elementos recolhidos por outros meios servem, essencialmente, para 

ajustar a classificação obtida através dos testes (Conceição, Neves, Campos, Fernandes & 

Alaiz, 1994). Contudo, a questão não está em utilizar ou não utilizar testes – o mais 

importante é a forma de utilização dos mesmos. Com efeito, os testes são apenas mais uma 
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tipologia de instrumento de que os professores dispõem para recolher evidências da 

aprendizagem dos alunos – uma avaliação globalizante exige uma variedade de técnicas de 

avaliação e o professor deve estar consciente das limitações de cada uma. Para Gronlund e 

Linn (1990, citado por Conceição, Neves, Campos, Fernandes & Alaiz, 1994), os testes não 

devem substituir as observações e juízos informais dos professores – devem, sobretudo, 

complementar e suplementar os métodos informais de obtenção de informação acerca dos 

alunos, até porque as aprendizagens que se pretende que os alunos façam dão cada vez mais 

importância aos processos e não aos produtos. Para Fernandes (2004), a diversificação de 

métodos de recolha de informação permite avaliar mais domínios do currículo, lidar melhor 

com a grande diversidade de alunos e reduzir os erros inerentes à avaliação. Perante a 

diversidade de tarefas de avaliação os alunos percebem que não é suficiente estudar para o 

teste – tal permite também passar a noção de que se espera que eles desenvolvam um 

alargado leque de aprendizagens (Fernandes, 2004). 

 De entre as várias tipologias de testes, os objetivos dizem respeito àqueles em que é 

sempre possível afirmar se uma resposta está correta ou incorreta; mesmo nos casos em que 

há produção de uma resposta pelo aluno e não apenas seleção de uma alternativa entre várias 

(Conceição, Neves, Campos, Fernandes & Alaiz, 1994). Um teste objetivo não tem intervalo 

de correção, não existindo situações intermédias entre uma resposta completamente correta e 

uma completamente incorreta. Estes testes, ditos factuais, são criticáveis dado que são de 

iniciativa exterior ao aluno, promovem a memorização e não avaliam as capacidades de 

pensamento crítico e raciocínio. Não obstante as limitações, há vantagens na sua utilização – 

uma vez que as aprendizagens que os alunos devem realizar envolvem sempre factos, os 

testes objetivos são, pelo menos para a avaliação destes conhecimentos, o instrumento mais 

adequado (Conceição, Neves, Campos, Fernandes &Alaiz, 1994). Por outro lado, os alunos 

com dificuldades de expressão podem apresentar melhores resultados quando lhes são 

aplicados testes objetivos – retirando-se o enfoque à capacidade de expressão escrita e 

valorizando-se, sobretudo, as aprendizagens concretas. Equacionados numa perspetiva 

formativa, os testes objetivos constituem oportunidades para os alunos demonstrarem o que 

de facto sabem, constituem também ocasiões de aprendizagem uma vez que devem ser 

educacionalmente relevantes, e constituem-se como elementos reguladores do processo de 

ensino-aprendizagem, dando feedback tanto a alunos como a professores sobre a forma como 

este está a decorrer (Conceição, Neves, Campos, Fernandes & Alaiz, 1994). 

 Os testes com itens de verdadeiro/falso correspondem à tipologia de teste objetivo – 

nestes itens apresenta-se um certo número de proposições (frases) e pede-se aos alunos que 

indiquem o valor lógico (verdadeiro ou falso) de cada uma delas. De acordo com Walberg e 

Haertel (1990, citado por Conceição, Neves, Campos, Fernandes &Alaiz, 1994), o recurso a 
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esta tipologia de itens apresenta vantagens, das quais se destacam as seguintes: permitir 

avaliar a capacidade de resolução de novo problema, permitir isolar o conhecimento 

específico do assunto das capacidades gerais de escrita e ortografia, encerrar um valor 

potencial para diagnóstico e possibilitar uma rápida correção. Quanto às limitações, e de 

acordo com os mesmos autores, estes itens não permitem uma avaliação das capacidades de 

organização, integração e síntese, bem como de abordagens inovadoras, não estão livres do 

fenómeno de resposta causal e não são de rápida construção. Na construção destes itens 

devem evitar-se termos que sirvam como chave – sempre e nunca – e termos indefinidos – 

algumas vezes, alta, grande; as frases devem ser afirmações curtas, diretas e não ambíguas; 

deve ser apresentada mais do que uma frase por objetivo (Conceição, Neves, Campos, 

Fernandes &Alaiz, 1994). 

 Na presente investigação os alunos realizaram dois testes – um deles, construído pela 

professora investigadora (teste de diagnóstico) e um outro, pela professora cooperante (teste 

sumativo). O teste de diagnóstico (apêndice L), objetivo e factual, foi composto de 40 itens 

de verdadeiro e falso – o mesmo teste foi aplicado em dois momentos distintos, no início da 

intervenção e no final da mesma; a finalidade de tal estratégia consistiu em avaliar o impacto 

do projeto nas aprendizagens dos alunos, ainda que apenas naquelas referentes ao domínio 

dos conhecimentos factuais. A construção do referido teste procurou cumprir os requisitos 

enunciados anteriormente; os itens versaram sobre os grandes temas do projeto: poluição do 

solo, poluição do ar e poluição da água. Para cada tema e subtema procurou-se incluir mais 

do que um item. A aplicação do teste, nos dois momentos, ocorreu sem que os alunos 

tivessem conhecimento prévio. Os resultados obtidos a partir da análise quantitativa 

(estatística) dos testes aplicados no primeiro momento foram utilizados pela professora 

investigadora para a construção de uma apresentação em Powerpoint sobre poluição, e 

comunicados aos alunos através da mesma. A intenção de tal estratégia foi a de confrontar os 

alunos com as mesmas questões, após a fase de pesquisa, e tentar perceber se, de um modo 

geral, as intenções de resposta se manteriam ou se, pelo contrário, os alunos tenderiam a 

responder de forma diferente em virtude das aprendizagens proporcionadas pela atividade de 

pesquisa. Por outro lado, a exposição das questões e resultados foi seguida de uma 

explicação sobre o fenómeno em causa – e para a construção dessa explicação a professora 

investigadora recorreu a excertos dos textos produzidos pelos alunos. Pretendeu-se assim que 

o teste de diagnóstico tivesse um outro papel para além do papel mais óbvio de fornecer 

informações à professora sobre o ponto de partida dos alunos. 

 O teste sumativo, construído e aplicado pela professora cooperante, versou 

essencialmente sobre os temas trabalhados no projeto – por esse motivo os resultados da sua 

análise quantitativa estatística foram tidos em consideração na presente investigação. 
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4. Metodologia de Análise e Tratamento dos Dados 

 A análise dos dados é um processo rigoroso e lógico através do qual se atribui 

sentido aos dados recolhidos (Creswell, 2007; Gray, 2012); apesar da grande diversidade de 

técnicas e instrumentos para recolha de dados, o processo analítico aplicado à informação 

recolhida deve ser minucioso (Aires, 2011). É necessário preparar os dados para análise, 

conduzir diferentes análises, aprofundar o processo de compreensão dos mesmos, representá-

los e realizar uma interpretação do significado mais amplo dos dados (Creswell, 2007). 

Segundo Aires (2011) os métodos analíticos são diversificados, existindo uma extensa gama 

que vai da autorreflexão, ao tratamento estatístico, passando pela análise de conteúdo, entre 

outros. Contudo, e de acordo com a mesma autora, a análise de dados envolve a conexão 

interativa de três tipos de atividades: redução, exposição e extração de conclusões. A redução 

de dados implica a seleção, focalização, abstração e transformação da informação bruta para 

a formulação de hipóteses ou conclusões – os dados podem ser reduzidos e transformados, 

quantitativa ou qualitativamente, de forma diferente (Aires, 2011). A exposição de dados é 

entendida como a apresentação organizada da informação que permite desenhar conclusões 

e/ou a captação da ação, numa segunda fase – figuras e matrizes são técnicas próprias desta 

fase de análise. As primeiras resultam da ordenação gráfica da informação, realçando 

relações entre eventos; as segundas expõem já determinado nível de explicação. 

 De acordo com Gerhardt e Silveira (2009), o processo de análise de dados 

quantitativos contempla, normalmente, os seguintes passos: estabelecimento de categorias, 

codificação e análise estatística. A categorização tem como finalidade organizar as 

informações em categorias de modo a que possam ser adequadamente analisadas – as 

categorias devem ser em número tal que todas as respostas sejam incluídas. A codificação é 

o processo pelo qual os dados brutos são transformados em símbolos que possam depois ser 

agrupados e contabilizados, calculando-se assim a frequência de cada uma das categorias de 

análise. A análise estatística implica o processamento de dados – através de cálculos 

matemáticos geram-se novos dados que se organizam em gráficos ou tabelas de modo a 

serem interpretados. 

 A análise, compreensão e interpretação dos dados qualitativos implica ultrapassar a 

tendência ingénua de crer que a interpretação dos mesmos surgirá espontaneamente ao 

investigador (Gerhardt & Silveira, 2009). Com efeito, será necessário que este apreenda os 

significados que os atores sociais compartilham na vivência da sua realidade. Apresentam-se 

duas possibilidades teóricas e práticas de análise do material qualitativo: a análise de 

conteúdo e a análise do discurso (Gerhardt & Silveira, 2009). Através da análise de conteúdo 

realizam-se inferências sobre os dados - geralmente texto - identificando, de forma 

sistemática e objetiva, características especiais - classes ou categorias - entre eles (Gray, 
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2012). Uma vez identificadas as categorias o passo seguinte consiste na análise propriamente 

dita, com a intenção se reduzir o volume de material textual. Flick (2006, citado por Gray, 

2012) distingue três passos no processo de análise: a) resumo da análise de conteúdo, 

parafraseando o material; as paráfrases semelhantes são reunidas e as passagens menos 

relevantes, eliminadas; b) exposição da análise de conteúdo com vista a esclarecer passagens 

ambíguas ou contraditórias; tal pode implicar a definição de termos; c) estruturação da 

análise de conteúdo, identificando estruturas formais nos materiais. 

 Na presente investigação a recolha de dados foi efetuada durante e após a 

intervenção pedagógica. Em virtude das questões que orientaram a investigação, a 

metodologia adotada para a recolha, análise e tratamento dos dados inseriu-se no paradigma 

qualitativo – no entanto, a abordagem quantitativa esteve também presente. Com efeito, os 

dados recolhidos através das notas de campo e dos questionários de final de etapa foram 

tratados seguindo-se uma abordagem qualitativa – as respostas dadas pelos alunos nos 

referidos questionários foram submetidas a análise de conteúdo, pelo que emergiram 

categorias de resposta, as quais se contabilizaram em termos de frequência absoluta e 

relativa. De modo a ilustrar as várias categorias, selecionaram-se alguns exemplos 

paradigmáticos das perceções e opiniões dos alunos acerca do seu desempenho nas 

diferentes atividades. Os dados recolhidos através da análise do questionário pré-projeto, do 

questionário sobre ativismo, do teste de diagnóstico e sumativo, das grelhas de observação 

dos alunos na Etapa da Sessão de Perguntas e Respostas e na Etapa de Construção do Vídeo, 

da grelha de observação dos textos produzidos na Etapa de Pesquisa e da grelha de 

observação do Vídeo foram tratados do ponto de vista quantitativo. Com efeito, efetuou-se a 

análise estatística simples dos dados, com cálculo das frequências absolutas e relativas, 

apresentando-se os resultados em gráficos e/ou tabelas sempre que se justifique. Tal permitiu 

estabelecer, sempre que possível, comparações no sentido de avaliar as evoluções dos alunos 

nos domínios de competências investigados: Conhecimento, Raciocínio, Comunicação, 

Atitudinal e Ativismo. 

5. Calendarização do Procedimento de Recolha de Dados  

 Recordam-se em seguida todos os instrumentos de recolha de dados utilizados e 

respetivas fontes de informação que permitiram a sua utilização: 

a) Questionário pré-projeto para conhecimento dos hábitos de utilização das TIC e 

das preferências dos alunos quanto ao projeto a desenvolver (apêndice J); 

b) Questionário sobre Ativismo (apêndice W) – aplicado em dois momentos, pré e 

pós projeto (momentos I e II, respetivamente); 
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c) Teste de Diagnóstico (apêndice L) – aplicado em dois momentos, pré e pós 

projeto (momentos I e II, respetivamente); 

d) Notas de Campo – registadas ao longo de toda a intervenção subsidiária da 

investigação; 

e) Grelha de Observação do tipo Escala de Classificação Descritiva para análise dos 

textos construídos pelos alunos após a pesquisa (apêndice R) – texto inicial e 

texto reformulado; a análise dos textos guiou-se pelos critérios e descritores da 

referida grelha; 

f) Grelha de Observação do tipo Escala de Classificação Descritiva para avaliar o 

desempenho e a manifestação de competências pelos alunos durante a Etapa da 

Sessão de Perguntas e Respostas (apêndice M) – a partir dela o quadro constante 

do apêndice Q foi preenchido pela professora-investigadora assim que a aula 

terminou dado que durante a mesma tal não teria sido possível. Foi entregue uma 

cópia da grelha  aos alunos com a finalidade de registar a sua autoavaliação; 

g) Grelha de Observação do tipo Escala de Classificação Descritiva para avaliar o 

desempenho e a manifestação de competências pelos alunos durante a Etapa de 

Construção do Vídeo, na disciplina de TIC (apêndice P) – a mesma grelha foi 

utilizada ao longo de cinco aulas, pelo que os dados obtidos foram compilados 

num quadro-resumo por aluno (apêndice AD) e por grupo (apêndice O); 

h) Grelha de Observação do tipo Escala de Classificação Descritiva para avaliar os 

vídeos produzidos pelos alunos (apêndice N) – a análise dos vídeos guiou-se 

pelos critérios e descritores da referida grelha. Foi entregue uma cópia da grelha 

aos alunos com a finalidade de registar a sua autoavaliação; 

i) Questionário de Fim de Etapa – no final de cada etapa, os alunos responderam a 

um questionário aberto com a finalidade de registar as suas opiniões e perceções 

acerca do desempenho e das atividades desenvolvidas. Assim, preencheram o 

questionário sobre a Etapa de Pesquisa (apêndice S), a Etapa da Sessão de 

Perguntas e Respostas (apêndice T), a Etapa de Construção do Vídeo (apêndice 

U) e a Etapa de Divulgação do Vídeo (apêndice V); 

j) Questionário ao Professor de TIC (apêndice X); 

k) Teste Sumativo (anexo A) – construído e aplicado pela professora cooperante; em 

virtude de nele constarem questões acerca da temática trabalhada durante o 

projeto, os dados obtidos a partir da análise do mesmo serão considerados; 

 No quadro 5 apresentam-se os momentos e frequência de utilização dos vários 

instrumentos de recolha de dados. Importa realçar que a intervenção realizada no âmbito da 

presente investigação se desdobrou entre as aulas da disciplina de Ciências Naturais e de 
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Tecnologias de Informação e Comunicação; mais ainda, nem todas as aulas lecionadas 

durante a intervenção se realizaram no âmbito da investigação – por esse motivo não surgem 

no quadro 5. As aulas de Ciências Naturais lecionadas, mas excluídas do âmbito da 

investigação, realizaram-se nos dias 25 de janeiro; 26 de fevereiro; 5, 8 12 e 15 de março; 2, 

5, 9, 12 e 16 de abril. De referir que alguns momentos dessas aulas foram utilizados para 

comunicar aos alunos os resultados da avaliação de atividades do projeto – contudo, por 

representarem uma pequena parcela da totalidade da aula não constam do quadro abaixo. As 

aulas de TIC foram sempre lecionadas conjuntamente com o professor da disciplina. 

Quadro 5 – Calendarização da aplicação dos instrumentos de recolha de dados durante a intervenção 
subsidiária da investigação. 
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Dia Disc. 
18/01 CN            
01/02 CN            
05/02 CN            
08/02 CN            

15/02 
CN            
TIC            

19/02 CN            

22/02 
CN            
TIC            

01/03 
CN            
TIC            

06/03* TIC            
08/03 TIC            
13/03* TIC            
15/03 TIC            
05/04 TIC            
12/04 TIC            
19/04 CN            
03/05 CN            
10/05 CN            
14/05 CN            
17/05 TIC            
21/05 CN            
24/05 CN            

*Estas aulas decorreram fora do período letivo – a presença dos alunos em ambas foi facultativa. 
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CAPÍTULO V - APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 O presente capítulo tem por objetivo colocar em evidência os dados recolhidos 

durante a investigação e proceder à sua análise – os resultados serão apresentados atendendo 

às diferentes etapas desenvolvidas e interpretados tendo em conta as questões que orientaram 

o estudo.  

 Recordam-se em seguida as competências que se pretendeu fazer desenvolver 

através da proposta didática concebida no âmbito da investigação realizada. O quadro 6 

apresenta as categorias e subcategorias dessas competências – a sua manifestação e/ou 

desenvolvimento, nas diferentes etapas do projeto, foi evidenciado através da análise dos 

dados recolhidos a partir da aplicação dos diferentes instrumentos de recolha de dados 

concebidos: notas de campo, questionários, grelhas de observação, produções dos alunos e 

testes.  

Quadro 6 – Categorias e subcategorias das competências manifestadas e/ou desenvolvidas pelos alunos em cada 
uma das etapas/momentos do projeto. (Etapas/Momentos: PréP - Pré-Projeto; P - Pesquisa; SPR - Sessão de 

Perguntas e Respostas; CG - Construção do Guião; CV – Construção do Vídeo; DV – Divulgação do Vídeo; TD 
– Teste de Diagnóstico; TS – Teste Sumativo). 

* Apesar do teste sumativo permitir aos alunos colocar em ação estas capacidades, o mesmo não foi utilizado como instrumento de 

recolha de evidências das mesmas, restringindo-se a sua utilização apenas à componente de conhecimento. 

CATEGORIAS  SUBCATEGORIAS 
ETAPAS/MOMENTOS  

PréP P SPR CG CV DV TD TS 

Conhecimento Construir e utilizar conhecimento substantivo sobre 
poluição 

        

Raciocínio 

Selecionar informação, em função de objetivos, a partir 
de fontes diversificadas com distinção entre o essencial e 
o acessório  

 
       

Organizar a informação, de forma lógica e coerente, em 
função de objetivos  

        

Refletir criticamente sobre o seu desempenho, o processo 
e/ou o produto do mesmo  

        

Comunicação 

Utilizar uma linguagem científica adequada        * 

Comunicar, com clareza e objetividade        * 

Utilizar as TIC para comunicar as suas ideias         

Produzir um texto escrito que evidencie apropriação da 
informação (“estar escrito por palavras suas”) 

        

Comunicar de forma criativa         

Atitudes 

Assumir a responsabilidade de realizar as tarefas         

Aceitar as críticas perante o erro (e reformular o seu 
trabalho) 

        

Empenhar-se na realização das tarefas         

Ser autónomo na realização das tarefas          

Gerir bem o tempo durante a realização das tarefas         

Prevenir e/ou resolver os conflitos de forma eficaz         

Ativismo 

Reconhecer a importância e o dever de participar e 
desenvolver iniciativas que contribuam para a resolução 
de problemas sociais 

 
       

Reconhecer possuir as capacidades para desenvolver 
iniciativas que contribuam para a resolução de problemas 
sociais  

 
       

Revelar conhecer meios/formas através dos quais pode 
desenvolver iniciativas que contribuam para a resolução 
de problemas sociais 
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 A categorização das dificuldades manifestadas pelos alunos – evidenciadas através 

da análise dos questionários de fim de etapa, das notas de campo e das grelhas de observação 

e autoavaliação – será indicada à medida que os dados obtidos em cada uma das etapas 

forem sendo revelados. Com efeito, em virtude da grande diversidade de atividades 

realizadas pelos alunos no âmbito do projeto, não foi possível estabelecer categorias de 

dificuldades suficientemente abrangentes de modo a englobar todos os aspetos referidos 

pelos alunos e observados pela professora investigadora. Assim, para cada etapa definem-se 

categorias específicas de dificuldades. O mesmo sucede relativamente às apreciações feitas 

pelos alunos – evidenciadas a partir da análise dos questionários de fim de etapa e das notas 

de campo. As dificuldades e apreciações serão ilustradas, sempre que se considere útil, 

através de excertos das respostas dadas pelos alunos. A definição das dificuldades 

apresentadas pelos alunos resulta do contributo conjugado de vários elementos e sua análise 

conjunta, nomeadamente: as avaliações realizadas pela professora investigadora dos 

documentos escritos/multimédia produzidos pelos alunos e do seu desempenho ao longo das 

diferentes etapas do projeto; a autoavaliação realizada pelos alunos no final de algumas 

etapas; e as respostas dos alunos às questões dos questionários abertos de fim de etapa. Esta 

análise integrada servirá para aferir até que ponto estão realmente os alunos conscientes do 

seu desempenho e das suas dificuldades. 

1. Etapa de Pesquisa 

1.1. Que competências de conhecimento desenvolvem os alunos? 

 Para a produção dos textos os alunos tiveram que contactar com diferentes 

informações e analisá-las de forma a selecionarem as que se adequavam às questões de 

pesquisa – o que, por si só, não implica que os alunos construam conhecimento. Contudo, o 

facto de alguns alunos terem escrito textos reveladores de apropriação da informação, 

concorre para a assunção, por parte da professora investigadora, de que tenham conseguido 

construir algum conhecimento relativo aos temas pesquisados. No entanto, a existência de 

textos menos reveladores de apropriação não conduz, de forma linear, à conclusão de que os 

seus autores não o terão construído. Com efeito, podem ser vários os fatores que influenciam 

a produção de um texto próprio – e não apenas o facto de se ser conhecedor dos assuntos em 

causa. Nomeadamente a maior ou menor facilidade na expressão escrita e o empenho na 

realização da tarefa. A maior ou menor complexidade dos assuntos também pode influenciar 

a capacidade de compreensão dos mesmos – contudo, a professora investigadora procurou 

que os diferentes assuntos e questões de pesquisa apresentassem igual grau de dificuldade. 

Assim, considerou-se que os alunos que revelaram apropriação da informação conseguiram 

construir conhecimento substantivo – contudo, para aqueles que a não revelaram, não é 
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 A partir da análise da figura 4 verifica-se ter ocorrido uma evolução positiva bastante 

importante do texto inicial para o texto reformulado no que respeita ao domínio seleção (da 

informação) – com efeito, ainda que inicialmente a maioria dos alunos (55%) consiga 

selecionar informação que responde à totalidade das questões, não podem ser ignorados 

aqueles que revelam dificuldades nesse processo. Após o feedback e a orientação em sala de 

aula pela professora investigadora, praticamente todos os alunos (28 alunos; 97%) 

conseguiram selecionar a informação necessária para responder à totalidade das questões de 

pesquisa. No que respeita ao domínio organização (da informação), ocorreu igualmente uma 

evolução positiva no desenvolvimento desta capacidade – contudo, esta evolução não foi tão 

acentuada como na capacidade de seleção.  

 Atendendo aos resultados obtidos para cada aluno em cada um dos textos, foi 

possível construir o quadro 7 que coloca em evidência o tipo de evolução ocorrida, para cada 

um dos domínios avaliados. Alerta-se uma vez mais para o facto do domínio apropriação ser 

apenas alvo de análise e discussão no ponto seguinte (1.3).  

Quadro 7 – Tipo de evolução verificada, em cada um dos domínios observados, entre o texto inicial e o texto 
reformulado. 

 Seleção Organização Apropriação 
(n=13) % (n=22) % (n=25) % 

Evolução positiva 12 2 12 5 15 0 
Manutenção 1 8 10 5 10 0 

Evolução negativa 0 0 0 0 0 0 

 

 Atendendo ao quadro 7 verifica-se que, para o domínio seleção (da informação), 

excluindo os alunos que obtiveram, no primeiro texto, classificação máxima (nível 3), a 

possibilidade de evolução positiva colocava-se para os alunos com classificação de nível 1 

ou nível 2 (treze alunos). Pela análise do quadro verifica-se que doze alunos conseguiram 

evoluir de forma positiva: nove evoluíram do nível 2 para o 3, três alunos do nível 1 para o 

3; um aluno mantém a mesma classificação de nível 2. Deste modo, a taxa de evolução 

positiva, no domínio seleção da informação foi de 92%. No domínio organização da 

informação a possibilidade de evolução positiva colocava-se para mais alunos, dado que 

apenas sete obtiveram a classificação máxima no texto inicial (nível 3) – tal espelha a maior 

dificuldade sentida por aqueles na capacidade de organizar a informação em função das 

questões de pesquisa, apresentando textos com alguma dispersão de informação. Após a 

oportunidade de reformulação, orientada pelo feedback e apoio da professora investigadora 

em sala de aula, doze alunos conseguiram evoluir de forma positiva, sendo que oito 

evoluíram do nível 2 para o 3, e quatro do nível 1 para o 2. Contudo, dez alunos que 

poderiam evoluir mantiveram a mesma classificação – nove alunos, a classificação de nível 

2, e um aluno a classificação de nível 1. Constata-se que a taxa de evolução positiva, no 
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domínio organização da informação, foi de 55% - um valor que contrasta com o obtido para 

o domínio seleção da informação.  

1.3. Que competências de comunicação desenvolvem os alunos? 

 Aos alunos foi solicitado que, após a pesquisa e a seleção da informação, 

produzissem um texto bem organizado e que evidenciasse a apropriação da informação – ou 

seja, que estivesse escrito por palavras suas, evitando a mera cópia da informação 

pesquisada e selecionada. Este foi, seguramente, o domínio no qual os alunos sentiram 

maiores dificuldades e, consequentemente, menos evidente foi a evolução positiva. 

Atendendo à figura 4 anterior, 41% dos alunos (doze alunos) obtêm, para o primeiro texto, a 

classificação de nível 1 – estes alunos apresentaram textos em que a cópia dos originais era 

integral; 45% dos alunos (treze alunos) revelam alguma apropriação, sendo evidente algum 

esforço de autoria - contudo os seus textos apresentaram ainda vários fragmentos copiados 

integralmente; apenas 14% dos alunos (quatro alunos) apresentou um texto da sua autoria, 

não evidenciando fragmentos copiados dos textos originais. Importa referir que, para a 

professora investigadora, averiguar a existência de cópia não foi difícil – sempre que as 

frases dos textos apresentavam uma construção distinta daquela que normalmente os alunos 

utilizam (menos formal), as mesmas eram pesquisadas na internet, devolvendo sempre como 

resultados, os textos originais. Atendendo ao quadro 7 anterior, verifica-se que, dos vinte e 

cinco alunos que poderiam evoluir de forma positiva, quinze conseguem-no: oito evoluem do 

nível 2 para o 3; dois evoluem do nível 1 para o 3; e cinco evoluem do nível 1 para o 2. Tal 

representa uma taxa de sucesso de 60%. No entanto, 40% dos alunos (dez) que poderiam 

evoluir não o faz, mantendo a mesma classificação: seis mantêm o nível 1; quatro mantêm o 

nível 2.  

 Estes resultados revelam que a maioria dos alunos que podia evoluir em cada um dos 

domínios avaliados – seleção da informação, organização da informação e apropriação da 

informação – após a reformulação dos textos com base no feedback individual escrito e da 

orientação da professora investigadora em sala de aula, conseguiu fazê-lo, denotando um 

eventual desenvolvimento destas competências. Contudo, verifica-se também que o domínio 

no qual a evolução positiva foi menos notória foi na organização da informação. Outro 

aspeto que merece ser realçado prende-se com o facto de, apesar das orientações e do 

feedback, muitos alunos terem mantido a mesma classificação, especialmente nos domínios 

organização da informação e apropriação da informação – apesar das melhorias 

verificadas, persistiram ainda alunos com dificuldades nestes aspetos, para os quais teria sido 

necessário um trabalho mais reforçado. 
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 Estes resultados parecem apontar para a importância da reorganização do plano de 

ação (passando o mesmo a contemplar dois tempos de quarenta e cinco minutos para a 

reformulação dos textos – tarefa que não estava inicialmente planeada), assim como para a 

importância do feedback individualizado da professora investigadora. Contudo, é possível 

que os seus comentários, aliados à restrição da quantidade de informação a ser reanalisada 

pelos alunos, possam ter facilitado a tarefa de (re)seleção/(re)organização/(re)apropriação da 

informação, concorrendo para a melhoria dos resultados. Mas esta foi uma opção da 

professora investigadora, dado que os alunos não estavam acostumados a realizar este tipo de 

atividade, pelo que a oportunidade de lhes ser facultada uma orientação mais explícita e 

assistida não foi desperdiçada – ainda que, por causa disso, o plano inicial tivesse que sofrer 

alterações. Apresenta-se, no apêndice Z, um exemplo do texto de feedback escrito pela 

professora investigadora para um dos alunos. 

1.4. Que competências do domínio atitudinal desenvolvem os alunos? 

 Relativamente à realização da tarefa de pesquisa, apenas uma aluna não a cumpriu; 

cinco alunos (17%) entregaram o texto fora do prazo estipulado; os restantes (80%) 

realizaram a tarefa e entregaram o texto no prazo estipulado. A aluna que não cumpriu a 

tarefa, alegando esquecimento, adiou por diversas vezes a entrega do texto – não cumpriu, 

por isso, o prazo estabelecido, nem sequer aquele que a professora investigadora 

posteriormente estabeleceu com ela. Os cinco alunos que entregaram o texto fora do prazo 

estipulado alegaram o desconhecimento do mesmo – contudo, tal não só estava presente na 

folha da tarefa, como fora, por diversas vezes mencionado pela professora investigadora na 

aula em que a mesma foi distribuída. Atendendo aos resultados obtidos, verifica-se que a 

maioria dos alunos apresentou a capacidade de assumir a responsabilidade de realizar as 

tarefas, realizando-as. Todos os alunos apresentaram, igualmente, a capacidade para aceitar 

as críticas perante o erro e reformular o seu trabalho – tal foi percetível aquando da entrega 

das primeiras versões dos textos, comentadas e avaliadas pela professora investigadora. 

Todos os alunos se envolveram na reformulação do trabalho, ainda que alguns tenham 

reconhecido que a mesma foi difícil. Nenhum aluno reagiu negativamente à tarefa de 

reformulação, compreendendo que a mesma tinha como finalidade melhorarem o seu 

trabalho. 

1.5. Que dificuldades apresentam os alunos? 

 De acordo com a observação e avaliação dos textos, verifica-se que as tarefas que a 

etapa de pesquisa contemplava - análise e seleção de informação, organização da informação 

num texto que revelasse apropriação da mesma por parte dos alunos, e reformulação do texto 

com base em comentários da professora – revelaram-se difíceis para alguns alunos. Contudo, 
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para a grande maioria, a consecução destas tarefas decorreu de modo bastante satisfatório. 

Os domínios organização da informação e apropriação da mesma foram aqueles em que, 

inicialmente, os alunos maiores dificuldades revelaram, apresentando, nas primeiras versões 

dos seus textos, informação pouco organizada, dispersa, sem denotar um fio condutor e uma 

objetividade face às questões de pesquisa. Por outro lado, os textos denotavam também uma 

aproximação muito grande aos textos originais, reveladora de cópia, levantando-se a dúvida 

quanto à real compreensão por parte dos alunos daquilo que haviam escrito. Se, em alguns 

textos, esta aproximação existia de um modo pouco evidente, noutros era notória a cópia 

integral de excertos dos textos de origem. 

 As notas de campo corroboram estes resultados – com efeito, atendendo às duas 

aulas em que os alunos estiveram a trabalhar na reformulação dos seus textos, os pedidos de 

ajuda foram, na sua grande maioria, no sentido da professora investigadora os ajudar a 

escrever um texto por palavras suas. A seguinte frase, proferida por uma aluna, ilustra a 

dificuldade sentida: “Stôra, ajude-me a escrever o texto… não sei como escrever por 

palavras minhas… parece que não sai tão bem!” (Mafalda). O conselho dado, inicialmente 

de modo individual, mais tarde, generalizado a todos os alunos dada a perceção daquela 

dificuldade em muitos deles, foi que não partissem logo para a escrita assim que 

encontrassem a informação importante – deveriam ler várias vezes a informação e tentar 

compreender o que estava a ser transmitido, só depois partiriam para a construção do texto. 

Perante este conselho, alguns alunos responderam que já tinham feito isso mas que, mesmo 

assim, não conseguiam escrever bem. Nessas situações, a professora investigadora 

questionava o aluno, pedindo então que lhe explicasse, oralmente, por palavras suas, o que 

tinha lido – reforçando que o fizesse ainda sem se preocupar com a utilização de 

terminologia científica. Muitos sentiam dificuldade em fazê-lo, e talvez se tenham 

apercebido que na realidade não haviam compreendido ainda o que tinham lido. Por diversas 

vezes a professora lhes disse que uma forma de saberem se realmente tinham compreendido 

o assunto era tentar explicá-lo ao colega – se o conseguissem, então tinham conseguido 

compreendê-lo.  

 Tendo em conta o questionário final da etapa de pesquisa (apêndice S), e mais 

concretamente a questão “Quais foram as principais dificuldades que sentiste ao fazer esta 

atividade?”, do universo de vinte e sete alunos que responderam ao mesmo, apenas seis 

referiram não ter sentido qualquer dificuldade. Curiosamente, estes alunos apresentaram, 

segundo a avaliação realizada, dificuldades nos três domínios considerados, não tendo obtido 

avaliação máxima em qualquer um deles, mesmo depois da oportunidade de reformulação. 

Tal leva a professora investigadora a questionar até que ponto estes alunos estão realmente 

conscientes das suas dificuldades, mesmo depois de terem recebido um feedback com 



 

críticas e comentários ao trabalho, através dos quais se evidenciaram os pontos em que mais 

falharam e que precisavam de melhorar. Os restantes alunos revela

conscientes das suas dificuldades 

percecionados pela professora. 

 Os aspetos referidos pelos alunos que afirmaram ter sentido dificuldades foram 

agrupados em cinco categorias: a) síntese da informação e escrita do texto; b) seleção da 

informação; c) compreensão do significado das palavras; d) compreensão das questões de 

pesquisa; e) compreensão dos temas de pesquisa. A 

dificuldades expressadas pelos alunos e a sua frequência absoluta.

Figura 5 – Frequência absoluta das cinco categorias de dificuldades expressadas pelos alunos nas r

questão “Quais foram as principais dificuldades que sentiste ao fazer esta atividade?”; n=21

 Atendendo à figura 

alunos diz respeito à 

respostas são disso ilustrativas: 

informação e escrevê-la com as minhas palavras num texto”

principal dificuldade foi dizer aquilo que sabia na cabeça e passar 

Gabriela). Estes resultados parecem corroborar os anteriormente apresentados, verificando

se que os próprios alunos consideram ter sentido maiores dificuldades no domínio da 

organização e apropriação da informação

 Atendendo às co

apresentaram maiores dificuldades de desenvolvimento foram a 

texto escrito que evidencie apropriação da informação

informação, de forma lógica e coerente, em função de objetivos

1.6. Que apreciações fazem os alunos?

As apreciações dos alunos relativamente à Etapa de Pesquisa foram levantadas e 

registadas através do questionário de fim de etapa. Os dados obtidos acerca dos aspetos que 

os alunos mais gostaram foram organizados em cinco categorias 

mesmas apresenta-se na figura 

gostaram foram organizados em quatro categorias 

na figura 6B. 

Resumir a informação e escrever um texto

Compreender o significado das palavras

Compreender as questões 

104 

 

críticas e comentários ao trabalho, através dos quais se evidenciaram os pontos em que mais 

e precisavam de melhorar. Os restantes alunos revela

conscientes das suas dificuldades – pois mencionaram aspetos que foram também 

percecionados pela professora.  

Os aspetos referidos pelos alunos que afirmaram ter sentido dificuldades foram 

agrupados em cinco categorias: a) síntese da informação e escrita do texto; b) seleção da 

informação; c) compreensão do significado das palavras; d) compreensão das questões de 

pesquisa; e) compreensão dos temas de pesquisa. A figura 5 apresenta a categorização das 

dificuldades expressadas pelos alunos e a sua frequência absoluta. 

Frequência absoluta das cinco categorias de dificuldades expressadas pelos alunos nas r

questão “Quais foram as principais dificuldades que sentiste ao fazer esta atividade?”; n=21

figura 5 verifica-se que o aspeto que mais vezes é mencionado pelos 

alunos diz respeito à categoria síntese da informação e escrita do te

ilustrativas: “As principais dificuldades que tive foi resumir a 

la com as minhas palavras num texto” (Joana Ribeiro)

principal dificuldade foi dizer aquilo que sabia na cabeça e passar para o papel” (Catarina 

. Estes resultados parecem corroborar os anteriormente apresentados, verificando

se que os próprios alunos consideram ter sentido maiores dificuldades no domínio da 

apropriação da informação.  

Atendendo às competências que se pretenderam fazer desenvolver nos alunos, as que 

apresentaram maiores dificuldades de desenvolvimento foram a capacidade de produzir um 

texto escrito que evidencie apropriação da informação e a capacidade de organizar a 

ma lógica e coerente, em função de objetivos. 

1.6. Que apreciações fazem os alunos? 

As apreciações dos alunos relativamente à Etapa de Pesquisa foram levantadas e 

registadas através do questionário de fim de etapa. Os dados obtidos acerca dos aspetos que 

os alunos mais gostaram foram organizados em cinco categorias – a frequência absoluta

na figura 6A; os dados obtidos acerca dos aspetos de que menos 

gostaram foram organizados em quatro categorias – a sua frequência absoluta apresenta

3

3

2

2

Resumir a informação e escrever um texto

Selecionar a informação

Compreender o significado das palavras

Compreender as questões 

Compreender os temas

críticas e comentários ao trabalho, através dos quais se evidenciaram os pontos em que mais 

e precisavam de melhorar. Os restantes alunos revelaram parecer estar 

aspetos que foram também 

Os aspetos referidos pelos alunos que afirmaram ter sentido dificuldades foram 

agrupados em cinco categorias: a) síntese da informação e escrita do texto; b) seleção da 

informação; c) compreensão do significado das palavras; d) compreensão das questões de 

apresenta a categorização das 

 

Frequência absoluta das cinco categorias de dificuldades expressadas pelos alunos nas respostas à 

questão “Quais foram as principais dificuldades que sentiste ao fazer esta atividade?”; n=21.  

se que o aspeto que mais vezes é mencionado pelos 

categoria síntese da informação e escrita do texto – as seguintes 

“As principais dificuldades que tive foi resumir a 

(Joana Ribeiro); “A minha 

para o papel” (Catarina 

. Estes resultados parecem corroborar os anteriormente apresentados, verificando-

se que os próprios alunos consideram ter sentido maiores dificuldades no domínio da 

mpetências que se pretenderam fazer desenvolver nos alunos, as que 

capacidade de produzir um 

capacidade de organizar a 

As apreciações dos alunos relativamente à Etapa de Pesquisa foram levantadas e 

registadas através do questionário de fim de etapa. Os dados obtidos acerca dos aspetos que 

a frequência absoluta das 

A; os dados obtidos acerca dos aspetos de que menos 

a sua frequência absoluta apresenta-se 
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Figura 6 – Frequências absolutas das categorias relativas aos aspetos de que os alunos mais gostaram 

 A partir da análise da 

que mais gostaram nesta etapa foi o de terem 

relativos ao tema pesquisado, como atestam as seguintes respostas de algumas alunas: 

gostei de tudo porque eu sempre adorei o ambi

meus conhecimentos sobre a poluição do ambiente” (Sofia)

trabalho foi conhecer novos assuntos e pesquisar mais coisas, porque assim eu fico com 

mais conhecimento e quando alguém fala

(Mariana Neves);“Foi saber mais sobre a poluição do solo pois desconhecia muitas coisas, 

uma delas que a poluição do solo também nos afeta através dos que comemos” (Mariana 

Aquino). No que respeita aos aspetos 

referem ter gostado de tudo, pelo que não apontam qualquer aspeto de que não tenham 

gostado. A escrita do texto foi apontada por oito alunos como o aspeto de que menos 

gostaram, apresentando diversas justifi

expressarem; b) dificuldade de sintetizar a informação; c) dificuldade de selecionar a 

informação. Para três alunos, o facto de terem descoberto aspetos menos positivos 

relacionados com o tema pesquisado foi o que

Rodrigo é disso exemplo: “

informações todas, e ver que o planeta está muito poluído e os seres vivos estão a sofrer”. 

Por último, três alunos não gostaram de t

mais trabalho”, ou “(…) porque é aborrecido”

 Quando questionados sobre o que sentem ter aprendido, todos os alunos que 

responderam ao questionário referem ter aprendido aspetos relacionados com o seu te

pesquisa, não fazendo menção ao processo de pesquisa e produção do texto em si mesmos. 

As seguintes respostas são exemplos paradigmáticos: 

marés negras e que antes de realizar esta atividade não sabia sequer o que eram

disso aprendi mais sobre poluição” (Rodrigo)

reações químicas que ocorrem na camada de ozono” (Mariana Neves)
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Aprofundar os conhecimentos 

Tudo
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Gostei de tudo

Escrever o texto

Conhecer alguns aspetos 
relacionados com o tema

Pesquisar

Frequências absolutas das categorias relativas aos aspetos de que os alunos mais gostaram 
que menos gostaram (B) na Etapa de Pesquisa; n=27. 

A partir da análise da figura 6 verifica-se que, para a maioria dos alunos o aspeto de 

que mais gostaram nesta etapa foi o de terem podido aprofundar os seus conhecimentos 

relativos ao tema pesquisado, como atestam as seguintes respostas de algumas alunas: 

gostei de tudo porque eu sempre adorei o ambiente e com este trabalho pude aprofundar os 

meus conhecimentos sobre a poluição do ambiente” (Sofia); “ O que eu gostei mais neste 

trabalho foi conhecer novos assuntos e pesquisar mais coisas, porque assim eu fico com 

mais conhecimento e quando alguém falar da poluição eu posso intervir na discussão” 

(Mariana Neves);“Foi saber mais sobre a poluição do solo pois desconhecia muitas coisas, 

uma delas que a poluição do solo também nos afeta através dos que comemos” (Mariana 

. No que respeita aos aspetos de que menos gostaram nesta etapa, muitos alunos 

referem ter gostado de tudo, pelo que não apontam qualquer aspeto de que não tenham 

gostado. A escrita do texto foi apontada por oito alunos como o aspeto de que menos 

gostaram, apresentando diversas justificações, nomeadamente: a) dificuldade de se 

expressarem; b) dificuldade de sintetizar a informação; c) dificuldade de selecionar a 

informação. Para três alunos, o facto de terem descoberto aspetos menos positivos 

relacionados com o tema pesquisado foi o que menos os agradou – 

Rodrigo é disso exemplo: “O que gostei menos foi ao ver as imagens, os filmes e as 

informações todas, e ver que o planeta está muito poluído e os seres vivos estão a sofrer”. 

Por último, três alunos não gostaram de ter realizado a pesquisa pois “(…) é a parte que deu 

“(…) porque é aborrecido”. 

Quando questionados sobre o que sentem ter aprendido, todos os alunos que 

responderam ao questionário referem ter aprendido aspetos relacionados com o seu te

pesquisa, não fazendo menção ao processo de pesquisa e produção do texto em si mesmos. 

As seguintes respostas são exemplos paradigmáticos: “Aprendi muita informação sobre 

marés negras e que antes de realizar esta atividade não sabia sequer o que eram

disso aprendi mais sobre poluição” (Rodrigo); “Aprendi mais sobre o efeito de estufa e as 

reações químicas que ocorrem na camada de ozono” (Mariana Neves)

A 
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Frequências absolutas das categorias relativas aos aspetos de que os alunos mais gostaram (A) e de 

ara a maioria dos alunos o aspeto de 

podido aprofundar os seus conhecimentos 

relativos ao tema pesquisado, como atestam as seguintes respostas de algumas alunas: “Eu 

ente e com este trabalho pude aprofundar os 

“ O que eu gostei mais neste 

trabalho foi conhecer novos assuntos e pesquisar mais coisas, porque assim eu fico com 

r da poluição eu posso intervir na discussão” 

(Mariana Neves);“Foi saber mais sobre a poluição do solo pois desconhecia muitas coisas, 

uma delas que a poluição do solo também nos afeta através dos que comemos” (Mariana 

de que menos gostaram nesta etapa, muitos alunos 

referem ter gostado de tudo, pelo que não apontam qualquer aspeto de que não tenham 

gostado. A escrita do texto foi apontada por oito alunos como o aspeto de que menos 

cações, nomeadamente: a) dificuldade de se 

expressarem; b) dificuldade de sintetizar a informação; c) dificuldade de selecionar a 

informação. Para três alunos, o facto de terem descoberto aspetos menos positivos 

 a resposta do aluno 

O que gostei menos foi ao ver as imagens, os filmes e as 

informações todas, e ver que o planeta está muito poluído e os seres vivos estão a sofrer”. 

(…) é a parte que deu 

Quando questionados sobre o que sentem ter aprendido, todos os alunos que 

responderam ao questionário referem ter aprendido aspetos relacionados com o seu tema de 

pesquisa, não fazendo menção ao processo de pesquisa e produção do texto em si mesmos. 

“Aprendi muita informação sobre 

marés negras e que antes de realizar esta atividade não sabia sequer o que eram, para além 

“Aprendi mais sobre o efeito de estufa e as 

reações químicas que ocorrem na camada de ozono” (Mariana Neves); “Aprendi que 

B 



 

Foi mais rápido pesquisar a informação

Permitiu aceder a muita informação

Permitiu aceder a informação correta

Foi mais fácil selecionar a informação

existem muitas medidas de prevenção da poluição atmosférica que eu e todas 

minha idade, e não só, podem fazer para poupar o nosso planeta” (João)

Na figura 7 apresentam

justificações dadas pelos alunos que consideraram útil terem sido fornecidos os sites para 

pesquisa – justificações essas patentes nas respostas à respetiva questão do questionário de 

fim de etapa. Do universo de 27 respondentes, apenas quatro alunos não viram utilidade 

nessa opção da professora investigadora.

 

 

 

Figura 7 – Frequência absolut

 Apresentam-se alguns exemplos de respostas dadas pelos alunos, ilustrativos das 

categorias apresentadas na 

pesquisa”; b) acesso a muita informação, 

informação diferente e que era importante para as minhas respostas”

informação correta, “Para mim considero que for

mais seguro obtermos as informações”

sites estarem lá por sabermos por onde iniciamos o trabalho”

informação, “(…) pois assim foi bas

Para um aluno o facto dos 

todos só à wikipedia”.

sido fornecidos a justificação prende

2. Etapa da Sessão de Perguntas e Respostas

 Nesta sessão participaram 

se indisposta, não tendo 

as respostas esperadas, 

alunos na aula que sucedeu 

2.1. Que competências de conhecimento desenvolvem os alunos?

A avaliação da competência 

resultados obtidos no domínio 

professora para a recolha de 

apêndice AA, o qual apresenta os 
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Foi mais rápido pesquisar a informação

Permitiu aceder a muita informação

Permitiu aceder a informação correta

Permitiu iniciar o trabalho

Foi mais fácil selecionar a informação

Não fomos só à wikipedia

existem muitas medidas de prevenção da poluição atmosférica que eu e todas 

minha idade, e não só, podem fazer para poupar o nosso planeta” (João)

apresentam-se as categorias, em frequência absoluta, relativas às 

justificações dadas pelos alunos que consideraram útil terem sido fornecidos os sites para 

justificações essas patentes nas respostas à respetiva questão do questionário de 

fim de etapa. Do universo de 27 respondentes, apenas quatro alunos não viram utilidade 

nessa opção da professora investigadora. 

 

Frequência absoluta das categorias de justificações dadas pelos alunos que consideraram útil terem 
sido fornecidos os websites para pesquisa; n=23. 

se alguns exemplos de respostas dadas pelos alunos, ilustrativos das 

categorias apresentadas na figura 7: a) rapidez na pesquisa, “(…) poupou

; b) acesso a muita informação, “(…) através dos sites consegui ter muita 

informação diferente e que era importante para as minhas respostas”

“Para mim considero que foram úteis para podermos saber onde era 

mais seguro obtermos as informações”; d) facilitar o início do trabalho, 

sites estarem lá por sabermos por onde iniciamos o trabalho”; e) facilitar a seleção da 

“(…) pois assim foi bastante mais fácil escolher a matéria de que queria falar”

Para um aluno o facto dos websites terem sido fornecidos foi útil “(…) pois assim não fomos 

todos só à wikipedia”. Para os alunos que não consideraram útil o facto de aqueles

justificação prende-se com a razão de preferirem ser eles a escolhê

Etapa da Sessão de Perguntas e Respostas 

Nesta sessão participaram vinte e cinco alunos – quatro faltaram e

tendo participado na sessão. As questões colocadas aos alunos, bem como 

as respostas esperadas, apresentam-se no apêndice H – o Powerpoint que foi apresentado aos 

alunos na aula que sucedeu a sessão. 

2.1. Que competências de conhecimento desenvolvem os alunos?

A avaliação da competência utilizar conhecimento substantivo

resultados obtidos no domínio correção científica da grelha de observação utilizada pela 

professora para a recolha de dados (apêndice M) – extraídos do quadro constante do 

, o qual apresenta os dados obtidos por aluno, em cada um dos domínios 

7

existem muitas medidas de prevenção da poluição atmosférica que eu e todas as pessoas da 

minha idade, e não só, podem fazer para poupar o nosso planeta” (João). 

se as categorias, em frequência absoluta, relativas às 

justificações dadas pelos alunos que consideraram útil terem sido fornecidos os sites para a 

justificações essas patentes nas respostas à respetiva questão do questionário de 

fim de etapa. Do universo de 27 respondentes, apenas quatro alunos não viram utilidade 

a das categorias de justificações dadas pelos alunos que consideraram útil terem 

se alguns exemplos de respostas dadas pelos alunos, ilustrativos das 

(…) poupou-me tempo na 

“(…) através dos sites consegui ter muita 

informação diferente e que era importante para as minhas respostas”; c) acesso a 

am úteis para podermos saber onde era 

; d) facilitar o início do trabalho, ”; “Foi muito útil os 

; e) facilitar a seleção da 

tante mais fácil escolher a matéria de que queria falar” . 

(…) pois assim não fomos 

o facto de aqueles terem 

se com a razão de preferirem ser eles a escolhê-los.  

faltaram e uma aluna sentiu-

uestões colocadas aos alunos, bem como 

que foi apresentado aos 

2.1. Que competências de conhecimento desenvolvem os alunos? 

utilizar conhecimento substantivo sustentou-se nos 

da grelha de observação utilizada pela 

extraídos do quadro constante do 

obtidos por aluno, em cada um dos domínios 



 

avaliados. Considerou-

seria indicadora de uma incorreta e desadequada utilização de conhecimentos substantivos. 

Na figura 8 apresentam

pela professora e da autoavaliação dos alunos para o domínio 

 

 

 

 

Figura 8 – Frequências absolutas dos

 A partir da análise da 

professora, verifica-se que a maioria dos alunos (14; 56%) conseguiu produzir respostas 

orais sem qualquer incorreção científica (níveis 3 e

utilizar o conhecimento substantivo, já construído, de forma adequada; contudo, nove alunos 

(36%) apresentaram algumas dificuldades na mobilização adequada do conhecimento (nível 

2) e dois (8%) apresentaram mesmo grande

que não evidenciavam mobilização de conhecimentos (nível 1). Assim, a competência 

utilizar conhecimento substantivo

contudo, tal como para as demais compe

investigadora considera que os resultados obtidos são muito satisfatórios, dado que os alunos 

não estavam, de todo, acostumados a aulas em que todos tivessem que participar oral e 

individualmente. Na realidade, 

da presente investigação, constatou

habituados a responder às questões colocadas pela professora cooperante, desenvolvendo, de 

forma desigual, as competê

sessão. Esta constituiu

acontecer – reitera-se que os resultados obtidos são bastante satisfatórios. Realça

autoavaliação realizada pelos alunos, através do preenchimento da mesma grelha utilizada 

pela professora, não se revelou muito discrepante da avaliação por ela efetuada; tal é 

percetível na figura 8 anterior (barras azuis).

2.2. Que competências de raciocínio desenvolvem os 

 Tal como sucedeu anteriormente, no final da presente etapa os alunos responderam a 

um questionário (apêndice 

capacidade de refletirem

fundamentando quase sempre as respostas dadas.
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-se que a presença de incorreções científicas nas respostas dos alunos 

seria indicadora de uma incorreta e desadequada utilização de conhecimentos substantivos. 

apresentam-se os resultados obtidos a partir da análise da avaliação realizada 

pela professora e da autoavaliação dos alunos para o domínio correção científica

Frequências absolutas dos resultados obtidos no domínio Correção Científica na Sessão de 
Perguntas e Respostas; n=25. 

A partir da análise da figura 8, e tomando apenas em conta a avaliação realizada pela 

se que a maioria dos alunos (14; 56%) conseguiu produzir respostas 

orais sem qualquer incorreção científica (níveis 3 e 4), revelando uma boa capacidade de 

utilizar o conhecimento substantivo, já construído, de forma adequada; contudo, nove alunos 

(36%) apresentaram algumas dificuldades na mobilização adequada do conhecimento (nível 

2) e dois (8%) apresentaram mesmo grandes dificuldades em fazê-lo – 

que não evidenciavam mobilização de conhecimentos (nível 1). Assim, a competência 

utilizar conhecimento substantivo não foi igualmente manifestada por todos os alunos 

contudo, tal como para as demais competências avaliadas nesta sessão, a professora 

investigadora considera que os resultados obtidos são muito satisfatórios, dado que os alunos 

não estavam, de todo, acostumados a aulas em que todos tivessem que participar oral e 

individualmente. Na realidade, e com base nas observações que antecederam a intervenção 

da presente investigação, constatou-se que nem todos os alunos estavam igualmente 

habituados a responder às questões colocadas pela professora cooperante, desenvolvendo, de 

forma desigual, as competências de comunicação oral que se pretendiam avaliar nesta 

sessão. Esta constituiu-se, acima de tudo, como uma oportunidade para que tal pudesse 

se que os resultados obtidos são bastante satisfatórios. Realça

zada pelos alunos, através do preenchimento da mesma grelha utilizada 

pela professora, não se revelou muito discrepante da avaliação por ela efetuada; tal é 

anterior (barras azuis). 

2.2. Que competências de raciocínio desenvolvem os alunos? 

Tal como sucedeu anteriormente, no final da presente etapa os alunos responderam a 

pêndice T) – a análise das suas respostas evidenciou, na maioria, a 

refletirem criticamente acerca do seu desempenho ao longo da mesma, 

fundamentando quase sempre as respostas dadas. 

se que a presença de incorreções científicas nas respostas dos alunos 

seria indicadora de uma incorreta e desadequada utilização de conhecimentos substantivos. 

os resultados obtidos a partir da análise da avaliação realizada 

correção científica. 

ientífica na Sessão de 

e tomando apenas em conta a avaliação realizada pela 

se que a maioria dos alunos (14; 56%) conseguiu produzir respostas 

4), revelando uma boa capacidade de 

utilizar o conhecimento substantivo, já construído, de forma adequada; contudo, nove alunos 

(36%) apresentaram algumas dificuldades na mobilização adequada do conhecimento (nível 

 produzindo respostas 

que não evidenciavam mobilização de conhecimentos (nível 1). Assim, a competência 

não foi igualmente manifestada por todos os alunos – 

tências avaliadas nesta sessão, a professora 

investigadora considera que os resultados obtidos são muito satisfatórios, dado que os alunos 

não estavam, de todo, acostumados a aulas em que todos tivessem que participar oral e 

e com base nas observações que antecederam a intervenção 

se que nem todos os alunos estavam igualmente 

habituados a responder às questões colocadas pela professora cooperante, desenvolvendo, de 

ncias de comunicação oral que se pretendiam avaliar nesta 

se, acima de tudo, como uma oportunidade para que tal pudesse 

se que os resultados obtidos são bastante satisfatórios. Realça-se que a 

zada pelos alunos, através do preenchimento da mesma grelha utilizada 

pela professora, não se revelou muito discrepante da avaliação por ela efetuada; tal é 

 

Tal como sucedeu anteriormente, no final da presente etapa os alunos responderam a 

a análise das suas respostas evidenciou, na maioria, a 

ao longo da mesma, 
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2.3. Que competências de comunicação desenvolvem os alunos? 

 Pretendeu-se fazer desenvolver nos alunos duas competências particulares, 

nomeadamente: fazer uso de uma linguagem científica adequada e comunicar com clareza e 

objetividade. Para a avaliação da primeira utilizaram-se os resultados obtidos no domínio 

correção científica da já referida grelha de observação da sessão utilizada pela professora 

investigadora – considerou-se que a existência de incorreções científicas nas respostas dos 

alunos seria reveladora de uma utilização inadequada da linguagem científica, atendendo à 

questão colocada. A avaliação desta competência só seria possível se os alunos tivessem 

participado, ou seja, respondido – ainda que o pudessem fazer de forma contrariada, ou seja, 

ainda que obtivessem a classificação de nível 2 no domínio participação da referida grelha. 

Uma vez que todos os alunos presentes responderam às questões colocadas, excetuando a 

aluna que se sentiu indisposta, foi possível inferir acerca daquela competência através do 

domínio correção científica. Para a avaliação da segunda competência foram tidos em conta 

os resultados obtidos nos seguintes domínios da grelha: clareza e objetividade, postura, 

contacto visual e voz. 

 Na figura 9 apresentam-se os resultados obtidos pelos alunos – atendendo à 

avaliação realizada pela professora investigadora e à autoavaliação daqueles – nos domínios 

clareza e objetividade, postura, contacto visual e voz. Voltam a apresentar-se os resultados 

obtidos no domínio correção científica já referidos no ponto 2.1.  

 Atendendo aos resultados obtidos no domínio correção científica (figura 9A) 

verifica-se que a maioria dos alunos (14; 56%) produziu respostas orais sem qualquer 

incorreção científica (níveis 3 e 4), demonstrando uma boa capacidade de utilizar uma 

linguagem científica adequada às questões colocadas pela professora; contudo, nove alunos 

(36%) manifestaram algumas dificuldades em fazer uso de uma linguagem científica 

adequada às questões colocadas, respondendo com, pelo menos, uma incorreção científica 

(nível 2). Dois alunos (8%) responderam com diversas incorreções científicas (nível 1). A 

partir do exposto é possível constatar que a competência fazer uso de uma linguagem 

científica adequada não foi igualmente manifestada por todos os alunos – contudo, os 

resultados obtidos são satisfatórios atendendo às circunstâncias da sessão. Na realidade, é 

importante ter em consideração que muitos alunos estavam nervosos, não só pelo caráter 

avaliativo da aula, mas também pelo caráter de maior formalidade que a professora 

investigadora imprimiu à mesma, de forma deliberada – a própria configuração da sala de 

aula foi alterada, garantindo-se que todos os alunos podiam estabelecer contacto visual entre 

si. É possível que esta maior exposição possa ter inibido os alunos, especialmente os 

primeiros a participar – condicionando as respostas dadas e a sua atitude comunicativa. 

Dadas as semelhanças entre a avaliação realizada pela professora investigadora e a 
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Figura 9 – Frequências absolutas dos resultados obtidos pelos alunos nos diferentes domínios observados e 
avaliados na Sessão de Perguntas e Respostas: (A) Correção científica; (B) Clareza e Objetividade; (C) Postura; 

 A avaliação da competência 

resultados obtidos nos restantes domínios, apresentados 

esta competência concorrem todos os aspetos que facilitem a compreensão daquilo que

ser transmitido – como tal, para além do teor da resposta dos alunos, no que respeita à 

presença/ausência de aspetos supérfluos que comprometam a sua objetividade (

objetividade), importa também ter em conta a 

contacto visual que estabelecem com os interlocutores e a 

domínio no qual os alunos revelaram maiores dificuldades foi o da 

(figura 9B) – apesar da maioria dos alunos (16; 64%) ter respondi
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autoavaliação dos alunos, verifica-se que estes parecem estar conscientes do seu desempenho 

e das suas dificuldades na capacidade de responder às questões fazendo uso de uma 

linguagem científica adequada. 

Frequências absolutas dos resultados obtidos pelos alunos nos diferentes domínios observados e 
avaliados na Sessão de Perguntas e Respostas: (A) Correção científica; (B) Clareza e Objetividade; (C) Postura; 

(D) Contacto visual; (E) Voz; n=25. 

A avaliação da competência comunicar com clareza e objetividade

resultados obtidos nos restantes domínios, apresentados na figura 9 (9B, 

esta competência concorrem todos os aspetos que facilitem a compreensão daquilo que

como tal, para além do teor da resposta dos alunos, no que respeita à 

presença/ausência de aspetos supérfluos que comprometam a sua objetividade (

), importa também ter em conta a postura dos alunos quando com

que estabelecem com os interlocutores e a voz (audibilidade do discurso). O 

domínio no qual os alunos revelaram maiores dificuldades foi o da clareza e objetividade

apesar da maioria dos alunos (16; 64%) ter respondido às questões colocadas, 
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Frequências absolutas dos resultados obtidos pelos alunos nos diferentes domínios observados e 
avaliados na Sessão de Perguntas e Respostas: (A) Correção científica; (B) Clareza e Objetividade; (C) Postura; 

comunicar com clareza e objetividade sustentou-se nos 

B, 9C, 9D e 9E). Para 

esta competência concorrem todos os aspetos que facilitem a compreensão daquilo que está a 

como tal, para além do teor da resposta dos alunos, no que respeita à 

presença/ausência de aspetos supérfluos que comprometam a sua objetividade (clareza e 

quando comunicam, o 

(audibilidade do discurso). O 

clareza e objetividade 

do às questões colocadas, 

D 

B 
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organizando o seu discurso de forma clara e apresentando as suas ideias bem arrumadas, 

foram notórios os problemas de falta de objetividade, revelados pela presença de alguns 

aspetos supérfluos nas respostas de todos eles. Os alunos parecem ter dificuldade em 

distinguir o que são aspetos essenciais (tendo em conta a questão colocada) e o que são 

aspetos acessórios aquando da produção de respostas orais.  Este foi o único domínio em que 

se registaram ocorrências de nível 1 – dois alunos (8%) produziram respostas pouco claras e 

pouco objetivas, não evidenciando os aspetos fundamentais atendendo às questões 

colocadas. São vários os fatores que poderão ter concorrido para estes resultados, 

nomeadamente o nervosismo/vergonha pela novidade da situação/exposição aos colegas, 

pelo caráter avaliativo da mesma e pela insegurança no domínio dos conhecimentos 

substantivos. 

 Nos domínios contacto visual (figura 9D) e voz (figura 9E) o desempenho dos alunos 

revelou alguns problemas, muito embora a maioria tenha conseguido comunicar de forma 

eficaz – quer estabelecendo um contacto visual frequente ou constante com os interlocutores, 

quer produzindo um discurso quase sempre ou sempre audível. Contudo, é de assinalar que 

todos os alunos que apresentaram nível 2 no contacto visual (6; 24%) obtiveram, igualmente, 

nível 2 no domínio voz. Relativamente ao domínio postura (figura 9C) verifica-se que 

apenas um aluno apresentou uma atitude algo desleixada – recostando-se, por diversas vezes 

na cadeira, inclusive quando foi o seu momento de responder; os restantes alunos (24; 96%) 

apresentaram uma boa ou excelente postura. Tal foi notoriamente percebido pela professora 

investigadora durante a sessão – os alunos, não obstante o nervosismo pela novidade da 

situação, sentiram-se num ambiente mais formal e procuraram comportar-se de forma 

condizente, o que nem sempre aconteceu nas sessões de sexta-feira, em que a aula de 

Ciências Naturais tem lugar nos dois últimos blocos do dia, estando os alunos mais 

impacientes e cansados. 

 De modo a obter-se uma perspetiva global acerca da capacidade dos alunos 

comunicarem com clareza e objetividade atendeu-se ao desempenho médio dos alunos nos 

domínios clareza e objetividade, postura, contacto visual e voz. Para o efeito somaram-se as 

ocorrências de nível 1 obtidas em todos os domínios referidos e calculou-se o valor médio - 

quer para a avaliação realizada pela professora como para a realizada pelos alunos; o valor 

calculado representa então a média de ocorrências de nível 1 tendo em conta todos os 

domínios supracitados. Igual procedimento foi realizado para os níveis 2, 3 e 4. Os 

resultados, extraídos do quadro constante do apêndice AJ, são apresentados na figura 10. 
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Figura 10 – Frequências absolutas dos resultados globais relativos à manifestação da capacidade de comunicar 
com clareza e objetividade tendo em conta as ocorrências médias dos níveis de desempenho 1, 2, 3 e 4 nos 

domínios clareza e objetividade, postura, contacto vi

 Tomando apenas como referência a avaliação realizada pela professora, atendendo à 

figura verifica-se que a maioria dos alunos (19; 76% 

conseguiu comunicar com clareza e objetividade

aspetos particulares; para seis alunos (24% 

objetividade das suas comunicações foram pouco satisfatórias e, consequentemente, a sua 

capacidade de comunicar com clareza e objetividade

pelo menos, nas circunstâncias já referidas anteriormente.

2.4. Que competências do domínio atitudinal desenvolvem os alunos?

 Para a preparação da Sessão de Perguntas e Respostas os alunos tiveram a tarefa de 

elaborar, cada um deles, uma questão relacionada com um tema pesquisado que não o seu 

a atribuição dos temas aos grupos ficou a cargo da professora investigadora. A questã

deveria ser entregue na aula anterior à da sessão 

professora investigadora selecionaria algumas e adaptaria outras para dela constarem. Três 

alunos (10%) não realizaram esta tarefa 

como justificação. Sendo política da escola, os alunos foram penalizados no item 

casa – o qual contribui para 5% da nota final de período. Estes três alunos haviam realizado 

a tarefa de pesquisa no prazo previsto; todos os alunos q

cumpriram o prazo e/ou não entregaram o texto, realizaram esta tarefa. De um modo geral, e 

tal como se havia verificado na etapa anterior, os alunos demonstraram 

cumprimento das tarefas

encontra-se no apêndice 

2.5. Que dificuldades apresentam os alunos?

 De modo a facilitar a interpretação dos dados e a tornar evidentes as principais 

dificuldades apresentadas pelos alunos, procedeu

cada domínio avaliado 

e voz. Os dados foram agrupados em duas categorias
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Frequências absolutas dos resultados globais relativos à manifestação da capacidade de comunicar 
com clareza e objetividade tendo em conta as ocorrências médias dos níveis de desempenho 1, 2, 3 e 4 nos 

domínios clareza e objetividade, postura, contacto visual e voz; n=25.

Tomando apenas como referência a avaliação realizada pela professora, atendendo à 

se que a maioria dos alunos (19; 76% - correspondentes aos níveis 3 e 4) 

comunicar com clareza e objetividade, ainda que pudessem ser melhorados alguns 

aspetos particulares; para seis alunos (24% - correspondentes aos níveis 1 e 2) a clareza e a 

objetividade das suas comunicações foram pouco satisfatórias e, consequentemente, a sua 

comunicar com clareza e objetividade apresentou-se menos desenvolvida 

pelo menos, nas circunstâncias já referidas anteriormente. 

2.4. Que competências do domínio atitudinal desenvolvem os alunos?

Para a preparação da Sessão de Perguntas e Respostas os alunos tiveram a tarefa de 

elaborar, cada um deles, uma questão relacionada com um tema pesquisado que não o seu 

a atribuição dos temas aos grupos ficou a cargo da professora investigadora. A questã

deveria ser entregue na aula anterior à da sessão – com base no conjunto de questões, a 

professora investigadora selecionaria algumas e adaptaria outras para dela constarem. Três 

alunos (10%) não realizaram esta tarefa - quando questionados, referiram o 

como justificação. Sendo política da escola, os alunos foram penalizados no item 

o qual contribui para 5% da nota final de período. Estes três alunos haviam realizado 

a tarefa de pesquisa no prazo previsto; todos os alunos que, na etapa de pesquisa, não 

cumpriram o prazo e/ou não entregaram o texto, realizaram esta tarefa. De um modo geral, e 

tal como se havia verificado na etapa anterior, os alunos demonstraram 

cumprimento das tarefas nos prazos estipulados. A lista das questões colocadas pelos alunos 

pêndice AB. 

2.5. Que dificuldades apresentam os alunos? 

De modo a facilitar a interpretação dos dados e a tornar evidentes as principais 

dificuldades apresentadas pelos alunos, procedeu-se ao agrupamento dos dados obtidos para 

cada domínio avaliado – correção científica, clareza e objetividade, postura

. Os dados foram agrupados em duas categorias: categoria A, englobando o níveis 1 e 2 

5

Frequências absolutas dos resultados globais relativos à manifestação da capacidade de comunicar 
com clareza e objetividade tendo em conta as ocorrências médias dos níveis de desempenho 1, 2, 3 e 4 nos 

sual e voz; n=25. 

Tomando apenas como referência a avaliação realizada pela professora, atendendo à 

correspondentes aos níveis 3 e 4) 

ser melhorados alguns 

correspondentes aos níveis 1 e 2) a clareza e a 

objetividade das suas comunicações foram pouco satisfatórias e, consequentemente, a sua 

se menos desenvolvida – 

2.4. Que competências do domínio atitudinal desenvolvem os alunos? 

Para a preparação da Sessão de Perguntas e Respostas os alunos tiveram a tarefa de 

elaborar, cada um deles, uma questão relacionada com um tema pesquisado que não o seu – 

a atribuição dos temas aos grupos ficou a cargo da professora investigadora. A questão 

com base no conjunto de questões, a 

professora investigadora selecionaria algumas e adaptaria outras para dela constarem. Três 

quando questionados, referiram o esquecimento 

como justificação. Sendo política da escola, os alunos foram penalizados no item trabalho de 

o qual contribui para 5% da nota final de período. Estes três alunos haviam realizado 

ue, na etapa de pesquisa, não 

cumpriram o prazo e/ou não entregaram o texto, realizaram esta tarefa. De um modo geral, e 

tal como se havia verificado na etapa anterior, os alunos demonstraram responsabilidade no 

os. A lista das questões colocadas pelos alunos 

De modo a facilitar a interpretação dos dados e a tornar evidentes as principais 

se ao agrupamento dos dados obtidos para 

postura, contacto visual 

: categoria A, englobando o níveis 1 e 2 



 

13 1112 14

Alunos Professora

Correção científica

de desempenho; categoria B, englobando o níveis 3 e 4 de desempenho. Considerou

assim, que a categoria A seria referente a um pior desempenho dos alunos

um melhor desempenho. Os resultados globais, tendo em conta a autoavaliação dos alunos e 

a avaliação da professora 

apêndice M - encontram

apresentados na figura 

alunos revelaram um pior desempenho e, por isso, maiores dificuldades 

ambas as avaliações – foi o da 

suas dificuldades na construção de respostas orais cujo conteúdo científico seja o correto e o 

adequado às questões colocadas. Não será, por isso, de admirar que o segundo domínio em 

que maiores dificuldades foram senti

alunos apresentaram dificuldade em produzir uma resposta oral que fosse clara e em que se 

evidenciassem os aspetos essenciais e adequados à questão colocada. Uma vez mais a 
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Figura 13 – Categorias de argumentos utilizados pelos alunos para justific

 O argumento de que a importância daquele tipo de aula reside na possibilidade dos 

alunos partilharem conhecimentos foi referido dez vezes (29% das respostas): 

importante porque assim todos os alunos podem aprender mais sobre os outros temas.” 

(Margarida); a possibilidade do professor poder avaliar o conhecimento dos alunos foi 

referida sete vezes (20% das respostas): 

realmente estudou ou fez o trabalho porque sim.” (Carmo)

melhor foi referido seis vezes (17% das respostas): 

conjunto e ajuda a percebermos melhor a matéria, pois por vezes a explicação do coleg

113 

 

15
3

2
2

Falta de estudo
Nervosismo

Falta de atenção
Presença do Professor Orientador

7
6

3
2
2
2
2

1

Partilham-se conhecimentos
Os alunos podem ser avaliados

Os alunos aprendem com as respostas dos colegas
É divertida

Obriga os alunos a estudar
Os alunos avaliam o que sabem/não sabem

Os alunos colaboram entre si
Obriga os alunos a estarem atentos

Prepara os alunos para as aulas do secundário

responder às questões colocadas. As justificações para tal são apresentadas na 

se as categorias identificadas após a análise das respostas dos alunos no 

questionário de fim de etapa. Como principal justificação os alunos referem 

“Eu acho que as coisas piores foi alguns dos meus colegas não terem estudado e assim 

perdemos muito/algum tempo por ele estar a pensar na resposta.” (Ana Matias)

nervosismo dos alunos, algo que foi também percecionado pela professora investigadora 

durante a sessão, foi apontado por três deles: “Eu acho que muitos colegas meus não

responder às perguntas da professora porque estavam nervosos por causa da a

Categorias de justificações referidas pelos alunos que consideraram que o aspeto que pior correu na 
Sessão de Perguntas e Respostas foi o facto de os alunos não saberem responder às perguntas; n=22.

2.6. Que apreciações fazem os alunos? 

As apreciações feitas pelos alunos à etapa da sessão de perguntas e respostas

obtidas através do questionário final da mesma. Todos os alunos que responderam 

consideraram que aquele tipo de aula, em que puderam responder a questões colocadas pela 

professora, oralmente, após o estudo dos documentos resultantes da pesquisa efetuada, 

importante. As justificações foram diversas, sendo que, por vezes, mais do que um aluno faz 

uso de diferentes argumentos. Foram contabilizados 35 argumentos, agrupados de acordo 

com as categorias apresentadas na figura 13. 

Categorias de argumentos utilizados pelos alunos para justificar a importância do tipo de aula como 
o da Sessão de Perguntas e Respostas; n=35. 

O argumento de que a importância daquele tipo de aula reside na possibilidade dos 

alunos partilharem conhecimentos foi referido dez vezes (29% das respostas): 

nte porque assim todos os alunos podem aprender mais sobre os outros temas.” 

; a possibilidade do professor poder avaliar o conhecimento dos alunos foi 

referida sete vezes (20% das respostas): “Sim, porque para o professor é fácil ver se o aluno

realmente estudou ou fez o trabalho porque sim.” (Carmo); o facto de permitir aprender 

melhor foi referido seis vezes (17% das respostas): “Sim porque aprendemos mais em 

conjunto e ajuda a percebermos melhor a matéria, pois por vezes a explicação do coleg

15

10

. As justificações para tal são apresentadas na figura 12 – 

se as categorias identificadas após a análise das respostas dos alunos no 

pa. Como principal justificação os alunos referem a falta de estudo: 

“Eu acho que as coisas piores foi alguns dos meus colegas não terem estudado e assim 

perdemos muito/algum tempo por ele estar a pensar na resposta.” (Ana Matias). O 

nervosismo dos alunos, algo que foi também percecionado pela professora investigadora 

“Eu acho que muitos colegas meus não sabiam 

responder às perguntas da professora porque estavam nervosos por causa da aula.” (Ana 

Categorias de justificações referidas pelos alunos que consideraram que o aspeto que pior correu na 
alunos não saberem responder às perguntas; n=22. 

de perguntas e respostas foram 

Todos os alunos que responderam 

consideraram que aquele tipo de aula, em que puderam responder a questões colocadas pela 

professora, oralmente, após o estudo dos documentos resultantes da pesquisa efetuada, foi 

sendo que, por vezes, mais do que um aluno faz 

uso de diferentes argumentos. Foram contabilizados 35 argumentos, agrupados de acordo 

ar a importância do tipo de aula como 

O argumento de que a importância daquele tipo de aula reside na possibilidade dos 

alunos partilharem conhecimentos foi referido dez vezes (29% das respostas): “Sim é 

nte porque assim todos os alunos podem aprender mais sobre os outros temas.” 

; a possibilidade do professor poder avaliar o conhecimento dos alunos foi 

“Sim, porque para o professor é fácil ver se o aluno 

; o facto de permitir aprender 

“Sim porque aprendemos mais em 

conjunto e ajuda a percebermos melhor a matéria, pois por vezes a explicação do colega 



114 

  

ajuda a perceber a matéria.” (Mariana Neves); três alunos consideram que este tipo de aula 

é mais divertido: “Sim porque assim toda a turma participa e é muito divertido.” (Vítor); o 

facto de obrigar os alunos a estudar foi também realçado: “Eu acho que é importante porque 

assim os alunos têm mesmo que estudar para conseguir responder” (Ana Lima); a 

colaboração entre colegas foi também referida: “Sim, eu acho que é importante porque os 

alunos ajudam-se uns aos outros quando alguém não sabe a resposta e isso é bom.” (Ana 

Teresa); o facto de os alunos terem que estar atentos foi também mencionado em duas 

respostas: “Sim é importante porque todos os alunos têm que estar com atenção às 

perguntas que a professora vai fazer e também ao que os colegas respondem para poderem 

responder se ele não sabe a resposta.” (Catarina Gabriela); por último, uma aluna 

mencionou que a importância deste tipo de aulas reside no facto de os ajudar a preparar para 

o tipo de aulas que terão no secundário: “Eu acho que estas aulas são importantes porque 

ajudam os alunos a preparar-se para as aulas do 10º, 11º e 12º ano que são mais difíceis.” 

(Ana Matias). 

 No que respeita ao que terá corrido melhor, três alunos (12%) referem que tudo 

correu bem, não destacando nenhum aspeto em particular. Assim, das restantes respostas, 

dezanove (41%) mencionam a ajuda intergrupos como sendo aquilo que correu melhor – é 

curioso que os alunos tenham mencionado este facto dado que, a início, a sessão não tinha 

este objetivo. Contudo, a mudança de rumo a meio da mesma foi notada pelos alunos, que 

parecem ter valorizado o facto dos colegas de outros grupos terem respondido acertadamente 

a questões sobre outro tipo de poluição e inclusive ajudado os colegas em apuros, como 

exemplificam as seguintes respostas: “O que correu melhor foi que os outros grupos 

ajudaram outros grupos que não sabiam dar a resposta e isso sim foi muito importante.” 

(Catarina Gabriela); “Eu acho que esta turma é muito unida e revelou-se isso na sessão 

porque quando um aluno tinha dificuldade na resposta outros alunos ajudavam e isso é 

muito bom.” (Millena). O facto de os alunos terem conseguido responder corretamente às 

questões foi apontado por quatro alunos (18%) como sendo o aspeto mais positivo: “Muita 

gente sabia responder às perguntas propostas pela professora.” (Joana Ribeiro). O 

empenho dos alunos foi valorizado por dois alunos (9%), atribuindo-lhe lugar de destaque 

como o aspeto mais positivo da sessão: “Eu acho que correu bem porque os alunos 

empenharam-se no trabalho, tiveram vontade e empenho para o realizar.” (Ana Machado); 

também o interesse dos alunos foi valorizado por dois alunos (9%): “Acho que todos 

responderam com vontade e interesse.” (Catarina Inês); o respeito pelos colegas foi 

destacado por dois alunos (9%): “Eu acho que o que correu melhor foi quando alguém não 

sabia a resposta ou estava a responder mal os colegas não gozarem e respeitarem e não se 

rirem” (Carolina). 
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 Perante a possibilidade de voltar atrás e fazer algo diferente, a maioria dos alunos 

(20; 80%) responde de forma afirmativa; os restantes referem que nada fariam de diferente 

dado que a sessão lhes correu de forma positiva: “Não porque gostei do que respondi e acho 

que foi uma resposta completa.” (André). Foram quatro os diferentes aspetos mencionados 

pelos alunos, sendo que casos houve em que numa mesma resposta estavam patentes vários. 

Nas vinte respostas contempladas o aspeto que mais vezes foi referido (15 vezes; 63% das 

respostas) relaciona-se com o estudo: “Sim, estudaria mais porque o meu estudo foi muito 

superficial, pensava que sabia tudo mas afinal andei um pouco atrapalhada na minha 

pergunta.” (Millena). Seis alunos (25% das respostas) tentariam estar menos nervosos: 

“Sim, teria estudado mais e estaria menos nervosa porque não foi assim tão complicado.” 

(Ana Teresa). Houve ainda alunos a mencionar que falariam mais alto, e um outro que teria 

respondido às questões colocadas a outros colegas dado que sabia as respostas. Atendendo às 

apreciações feitas pelos alunos nesta questão, é percetível que, de um modo geral, os alunos 

pareceram estar conscientes da falta de estudo – no entanto, o fator nervosismo em virtude 

da novidade da situação e do tipo de aula também parece ter influenciado o desempenho dos 

alunos.  

 A questão “Pensas que a Professora poderia ter feito alguma coisa de diferente? O 

quê, e porquê?” tinha como finalidade ajudar a professora investigadora a refletir acerca do 

seu desempenho e do modo como planeou a aula, ajudando-a a ver aquela aula segundo a 

perspetiva dos alunos. Para a maioria dos alunos (20; 80%), a professora investigadora não 

poderia ter feito nada de forma diferente dado que realizou um bom trabalho – destes, dez 

alunos (50%) mencionam ainda que se algo correu mal foi por culpa dos alunos, que não 

estudaram: “Acho que não porque a professora tinha tudo organizado. Se não correu muito 

bem foi culpa dos alunos de não terem estudado quando a professora disse.” (Ana Lima). 

Contudo, para cinco alunos (20%), a professora poderia ter feito algo de forma diferente, 

nomeadamente: a) mostrar as respostas no final da sessão; b) mostrar vídeos relacionados 

com os assuntos; c) ter colocado questões mais fáceis; d) apenas permitir que os colegas do 

mesmo grupo ajudassem um colega em apuros; e, e) melhorar o controlo da turma. 

 Esperar-se-ia da maioria dos alunos que não colocassem em causa o trabalho da 

professora – pois na relação professor/aluno, tradicionalmente os alunos não questionam ou 

colocam, publicamente em causa o trabalho do professor, especialmente perante o próprio. 

Contudo, foi com muito agrado que se constatou que, para cinco alunos, a professora 

poderia, efetivamente, ter feito algo de modo diferente – e esses alunos não se sentiram 

constrangidos por o afirmarem. As respostas de dois deles apontam para a necessidade 

sentida de sistematizar ou clarificar as respostas às questões (através da exibição das 

mesmas, ou através de vídeos sobre os assuntos). Estes aspetos são, sem dúvida, 
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enriquecedores da prática de qualquer professor, e ajudarão a professora investigadora no 

futuro, caso desenvolva uma atividade semelhante.  

3. Etapa de Construção do Guião 

 O planeamento do vídeo a partir dos textos síntese, construídos com base nos textos 

produzidos pelos alunos após a pesquisa orientada, pressupunha a capacidade de organizar a 

informação em função de um objetivo – neste caso, a produção de um vídeo que 

sensibilizasse os outros para as questões da poluição, que causasse impacto e que tivesse o 

potencial de modificar comportamentos. Em virtude da reformulação do plano de 

intervenção, mais precisamente, em virtude de terem sido utilizados dois blocos de quarenta 

e cinco minutos para a tarefa de reformulação dos textos aquando da etapa de pesquisa – 

tarefa que, inicialmente, não estava contemplada – houve menos tempo para dedicar ao 

planeamento do vídeo e construção do respetivo guião. Com efeito, para esta tarefa foi 

apenas contemplada uma aula de quarenta e cinco minutos – e na realidade, apenas trinta 

minutos foram, efetivamente, utilizados para tal, dado que no início dessa aula a professora 

investigadora fez um comentário geral ao desempenho dos alunos na sessão de perguntas e 

respostas e distribuiu as grelhas de autoavaliação contendo também a sua avaliação e 

comentários individualizados. Como seria de esperar, os alunos dedicaram algum tempo a 

confrontar a sua avaliação com a da professora bem como a proceder à leitura dos 

comentários. Deste modo, o tempo útil para a construção do guião ficou circunscrito a trinta 

minutos – o que se revelou claramente insuficiente. A avaliação da competência organizar a 

informação em função de um objetivo sustentou-se, apenas, na observação descritiva 

registada nas notas de campo da professora investigadora.  

 De um modo geral, os alunos sentiram dificuldade em proceder àquela organização – 

inicialmente não compreenderam a finalidade da tarefa, pelo que foi necessário dedicar 

algum tempo a explicá-la. A maioria dos pares de trabalho optou por elaborar o guião do seu 

vídeo no próprio documento do texto síntese, assinalando, no texto, os aspetos que queriam 

incluir no vídeo e fazendo anotações na margem acerca da utilização de imagens/vídeos que 

mais sentido fizessem naquele contexto. Nessa aula as indicações da professora 

investigadora foram para que os alunos, agora em pares, voltassem a ler o seu tema, 

elegessem um tópico em particular sobre o qual o seu vídeo versaria e que destacassem, 

desse tópico, os aspetos mais importantes a incluir naquele – ou na forma de narração, ou na 

forma de texto escrito. A professora relembrou também as características que todos os vídeos 

deveriam ter presentes – a duração mínima, a inclusão de narração, a coerência entre o que 

estava a ser narrado/apresentado textualmente, e as imagens/vídeos, e a necessidade do vídeo 

ser criativo e causar impacto, conseguindo transmitir uma mensagem que fosse clara e 

objetiva.  
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 Apenas quatro grupos optaram por construir um documento novo, com uma linha de 

tempo e com a indicação dos elementos que gostariam de incluir no vídeo. Em virtude do 

pouco tempo disponível, a avaliação da competência ficou comprometida; se apenas for tido 

em consideração o desempenho dos alunos nos trinta minutos disponibilizados, então a 

maioria dos alunos revelou muitas dificuldades em colocar em ação a capacidade de 

organizar a informação em função de um objetivo. Contudo, a avaliação desta capacidade 

far-se-á, de um modo mais íntegro e válido, aquando da avaliação do vídeo – sendo que este 

espelhará a capacidade dos grupos organizarem a informação atendendo ao objetivo 

proposto. 

4. Etapa de Construção do Vídeo 

4.1. Que competências de conhecimento desenvolvem os alunos? 

 Para avaliar o desenvolvimento da competência construir e utilizar conhecimento 

substantivo sobre poluição foram tidos em conta os resultados obtidos no domínio correção 

científica aquando da avaliação dos vídeos através da grelha de observação constante do 

apêndice N – extraídos do quadro constante do apêndice AC. Tal como para a etapa da 

sessão de perguntas e respostas, também nesta etapa se considerou que a presença de 

incorreções científicas – conceitos e informações cientificamente incorretas ou desadequadas 

ao contexto – quer nas narrações dos alunos, como nos textos e demais elementos do vídeo, 

seria reflexo de uma inadequada utilização do conhecimento substantivo sobre poluição e, 

mais precisamente, sobre o tema e tópicos em causa. Neste domínio, assim como nos 

restantes, os vídeos poderiam obter pontuação de nível 1 a nível 4, sendo que quanto mais 

elevada, melhor seria o vídeo atendendo ao respetivo domínio. O grupo G8 não concluiu o 

vídeo – como tal, não existiu produto para ser avaliado.  

 Os resultados obtidos a partir da análise do vídeo atendendo ao domínio correção 

científica são apresentados na figura 14. Verifica-se que todos os grupos produziram vídeos 

que refletem uma boa capacidade de utilizar e mobilizar conhecimento substantivo sobre 

poluição – nenhum vídeo apresentou incorreções científicas. Realça-se que a autoavaliação 

dos alunos – através da mesma grelha utilizada pela professora – é praticamente idêntica à 

daquela; exceção feita para o grupo G13, que se avaliou aquém. 
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Figura 14 – Pontuações obtidas pelos grupos no domínio Correção

4.2. Que competências de raciocínio desenvolveram os alunos?

 Tal como havia sucedido para as etapas de Pesquisa e da Sessão de Perguntas e 

Respostas, também nesta etap

questionário final (apêndice 

sobre o processo de construção do vídeo 

pensam ter corrido melhor e pior, ao modo como o trabalho a pares decorreu 

fizessem de forma crítica e fundamentada. A grande maioria dos alunos que respondeu ao 

questionário conseguiu fazê

sobre o seu desempenho, o processo e o produto do mesmo

 Para a avaliação das competências 

a partir de fontes diversificadas com distinção entre o essencial e o acessório

informação, de forma lógica e coe

vídeos produzidos pelos pares de trabalho e, mais concretamente, os domínios 

organização da grelha de observação (

domínios são apresentados 

 No domínio mensagem

através do vídeo construído, transmitirem uma mensagem

colocando em evidência os aspetos fundamentais 

capacidade de seleção da informação a partir de fontes diversificadas, distinguindo o 

essencial do acessório. 

nomeadamente os textos 

selecionassem o essencial em função da mensagem que pretendiam transmitir, a qual se 

desejava que fosse o mais clara e objetiv
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btidas pelos grupos no domínio Correção Científica dos vídeos produzidos; de notar 
que a máxima pontuação possível é 4 pontos. 

4.2. Que competências de raciocínio desenvolveram os alunos?

Tal como havia sucedido para as etapas de Pesquisa e da Sessão de Perguntas e 

Respostas, também nesta etapa de Construção do Vídeo os alunos responderam a um 

pêndice U). Pretendeu-se que, ao fazê-lo, os alunos não só refletissem 

sobre o processo de construção do vídeo - atendendo às maiores dificuldades sentidas, ao que 

melhor e pior, ao modo como o trabalho a pares decorreu 

fizessem de forma crítica e fundamentada. A grande maioria dos alunos que respondeu ao 

questionário conseguiu fazê-lo, evidenciando uma boa capacidade de 

desempenho, o processo e o produto do mesmo. 

Para a avaliação das competências selecionar a informação, em função de objetivos, 

a partir de fontes diversificadas com distinção entre o essencial e o acessório

informação, de forma lógica e coerente, em função de objetivos foram tidos em conta os 

vídeos produzidos pelos pares de trabalho e, mais concretamente, os domínios 

da grelha de observação (apêndice N). Os resultados para cada um dos destes 

domínios são apresentados na figura 15. 

mensagem (figura 15A) pretendia-se atender à capacidade dos alunos, 

através do vídeo construído, transmitirem uma mensagem que fosse clara e objetiva, 

colocando em evidência os aspetos fundamentais – tal dependia, não só mas também, da sua 

capacidade de seleção da informação a partir de fontes diversificadas, distinguindo o 

essencial do acessório. Com efeito, foi necessário que os alunos analisassem diversas

nomeadamente os textos síntese, imagens e diagramas, e vídeos (reportagens, notícias) e 

selecionassem o essencial em função da mensagem que pretendiam transmitir, a qual se 

que fosse o mais clara e objetiva possível. 

33 3

G14 G15

ientífica dos vídeos produzidos; de notar 

4.2. Que competências de raciocínio desenvolveram os alunos? 

Tal como havia sucedido para as etapas de Pesquisa e da Sessão de Perguntas e 

a de Construção do Vídeo os alunos responderam a um 

lo, os alunos não só refletissem 

atendendo às maiores dificuldades sentidas, ao que 

melhor e pior, ao modo como o trabalho a pares decorreu - mas que o 

fizessem de forma crítica e fundamentada. A grande maioria dos alunos que respondeu ao 

lo, evidenciando uma boa capacidade de refletir criticamente 

selecionar a informação, em função de objetivos, 

a partir de fontes diversificadas com distinção entre o essencial e o acessório e organizar a 

foram tidos em conta os 

vídeos produzidos pelos pares de trabalho e, mais concretamente, os domínios mensagem e 

). Os resultados para cada um dos destes 

se atender à capacidade dos alunos, 

que fosse clara e objetiva, 

tal dependia, não só mas também, da sua 

capacidade de seleção da informação a partir de fontes diversificadas, distinguindo o 

ue os alunos analisassem diversas fontes, 

síntese, imagens e diagramas, e vídeos (reportagens, notícias) e 

selecionassem o essencial em função da mensagem que pretendiam transmitir, a qual se 
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Figura 15 - Pontuações obt
produzidos; de notar que a máxima pontuação possível 

 A partir da análise da 

investigadora, constata

pontuação igual ou superior a 3. Destes, quatro vídeos (G3, G9, G11 e G13; 33%) 

conseguiram mesmo obter a pontuação máxima

transmitir uma mensagem clara (através de todos os seus elementos, não apenas os verbais) 

mas também bastante objetiva, evidenciando, com sucesso, os aspetos fundamentais 

revelador de uma muito boa capacidade

diferentes fontes consultadas, distinguindo os aspetos essenciais dos acessórios. Os restantes 

oito vídeos obtiveram a pontuação 3 

contudo, estavam ainda pre

objetividade, evidenciando que, na seleção, a distinção entre o essencial e o acessório não 

terá sido tão bem-sucedida

desta dificuldade que terá resultado na falta de objetividade da mensagem dos seus vídeos 

autoavaliaram-se de um modo bastante similar à avaliação da professora investigadora. Os 

vídeos dos grupos G7 e G12 apresentaram aspetos muito supérfluos. 

pelos alunos foram um dos aspetos que, em muitos casos, dificultou a perceção e 

objetividade da mensagem 

vezes alertou os alunos para a necessidade de escolher

distração, e que fizesse sentido com os restantes elementos. Contudo, muitos grupos 

escolheram músicas mais em função dos seus gostos pessoais do que da mensagem ou do 

potencial impacto que quer

distrair, efetivamente, 

posteriormente, durante a sessão de divulgação dos vídeos aos colegas da turma e do curso 

profissional, reconhecem isso mesmo, reconhecendo també

uma música adequada t

aspeto importante diz respeito à narração
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Pontuações obtidas pelos grupos nos domínios Mensagem (A) e Organização (B
produzidos; de notar que a máxima pontuação possível é 4 pontos.

A partir da análise da figura 15A, e atendendo à avaliação realizada pela professora 

investigadora, constata-se que a maioria dos vídeos (12; 86%) conseguiu obter uma 

pontuação igual ou superior a 3. Destes, quatro vídeos (G3, G9, G11 e G13; 33%) 

conseguiram mesmo obter a pontuação máxima, revelando que não só foram capazes de 

transmitir uma mensagem clara (através de todos os seus elementos, não apenas os verbais) 

mas também bastante objetiva, evidenciando, com sucesso, os aspetos fundamentais 

revelador de uma muito boa capacidade destes grupos selecionarem a informação a partir das 

diferentes fontes consultadas, distinguindo os aspetos essenciais dos acessórios. Os restantes 

oito vídeos obtiveram a pontuação 3 – conseguiram transmitir uma mensagem clara, 

contudo, estavam ainda presentes alguns aspetos supérfluos que lhes reduziram a 

objetividade, evidenciando que, na seleção, a distinção entre o essencial e o acessório não 

sucedida. Os alunos, de um modo geral, parecem estar também conscientes 

e terá resultado na falta de objetividade da mensagem dos seus vídeos 

se de um modo bastante similar à avaliação da professora investigadora. Os 

vídeos dos grupos G7 e G12 apresentaram aspetos muito supérfluos. As músicas utilizadas 

lunos foram um dos aspetos que, em muitos casos, dificultou a perceção e 

objetividade da mensagem – durante a construção dos mesmos, a professora, por diversas 

vezes alertou os alunos para a necessidade de escolherem uma música que não causasse 

distração, e que fizesse sentido com os restantes elementos. Contudo, muitos grupos 

escolheram músicas mais em função dos seus gostos pessoais do que da mensagem ou do 

potencial impacto que queriam causar. Assim, em muitos vídeos as músicas acabaram por 

 a atenção do mais importante. É interessante que os alunos, 

posteriormente, durante a sessão de divulgação dos vídeos aos colegas da turma e do curso 

profissional, reconhecem isso mesmo, reconhecendo também a importância que a seleção de 

uma música adequada teria para se alcançar o objetivo de impactar e chocar os outros. Outro 

ortante diz respeito à narração e ao modo como esta é ou não percetível 
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rganização (B) dos vídeos 
4 pontos. 

, e atendendo à avaliação realizada pela professora 

se que a maioria dos vídeos (12; 86%) conseguiu obter uma 

pontuação igual ou superior a 3. Destes, quatro vídeos (G3, G9, G11 e G13; 33%) 

, revelando que não só foram capazes de 

transmitir uma mensagem clara (através de todos os seus elementos, não apenas os verbais) 

mas também bastante objetiva, evidenciando, com sucesso, os aspetos fundamentais – tal é 

destes grupos selecionarem a informação a partir das 

diferentes fontes consultadas, distinguindo os aspetos essenciais dos acessórios. Os restantes 

conseguiram transmitir uma mensagem clara, 

sentes alguns aspetos supérfluos que lhes reduziram a 

objetividade, evidenciando que, na seleção, a distinção entre o essencial e o acessório não 

. Os alunos, de um modo geral, parecem estar também conscientes 

e terá resultado na falta de objetividade da mensagem dos seus vídeos – 

se de um modo bastante similar à avaliação da professora investigadora. Os 

As músicas utilizadas 

lunos foram um dos aspetos que, em muitos casos, dificultou a perceção e 

rofessora, por diversas 

uma música que não causasse 

distração, e que fizesse sentido com os restantes elementos. Contudo, muitos grupos 

escolheram músicas mais em função dos seus gostos pessoais do que da mensagem ou do 

os as músicas acabaram por 

a atenção do mais importante. É interessante que os alunos, 

posteriormente, durante a sessão de divulgação dos vídeos aos colegas da turma e do curso 

m a importância que a seleção de 

para se alcançar o objetivo de impactar e chocar os outros. Outro 

e ao modo como esta é ou não percetível – para tal 
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concorre a melhor ou pior dicção dos alunos, a entoação e expressividade, mas também a 

edição da mesma em conjugação com a música do filme. Houve muitos casos em que a 

música se sobrepôs à narração, dificultando a sua audição e perceção – mais uma vez, 

posteriormente, os alunos reconheceram essa falha. 

 No domínio organização pretendia-se atender à capacidade dos alunos organizarem 

os diferentes elementos do vídeo, articulando-os de forma lógica e coerente em função da 

mensagem que pretendiam transmitir e do objetivo último do vídeo – impactar os outros, 

alertá-los e, eventualmente, impulsioná-los a modificarem os seus comportamentos. A 

melhor ou pior organização dos elementos seria reflexo, em certa medida, da capacidade dos 

alunos planearem o seu vídeo e terem bem presente a mensagem que pretendiam transmitir – 

contudo, também os aspetos técnicos relacionados com a manipulação e o conhecimento das 

funcionalidades do software utilizado terão, certamente, concorrido para a eficácia daquela 

articulação. Tratando-se da primeira vez que os alunos lidaram com o software em questão – 

bem como construíram um vídeo – o grau de exigência da professora investigadora não pôde 

ser demasiado elevado no momento da avaliação do presente domínio; sê-lo-ia, seguramente, 

numa próxima atividade similar. Sendo certo que o tempo e esforço prévios dedicados ao 

planeamento do vídeo não foram os necessários (em virtude da mudança do plano das aulas), 

na verdade os alunos dedicaram várias aulas à construção do vídeo, pelo que tiveram, por 

diversas vezes, a oportunidade de refletir um pouco mais acerca do que pretendiam para o 

seu vídeo – no que respeita aos elementos e sua articulação em função da mensagem a 

transmitir. A professora investigadora procurou, em todas as aulas, alertar os alunos para este 

aspeto, caso sentissem que não estavam a seguir o caminho correto. Contudo, o esforço de 

reflexão conjunta teria que existir, garantindo-se daí para a frente, uma consistência e um 

rumo seguro do trabalho. Atendendo às notas de campo, foi perceção da professora 

investigadora que, apesar das indicações, os alunos, de um modo geral, não se preocuparam 

em refletir de um modo efetivo acerca da mensagem e, consequentemente, dos elementos e 

sua articulação. Mais do que perder tempo a discutir ideias e a trocar impressões, os alunos 

queriam colocar a mão na massa, e rapidamente trabalhar no computador, pesquisar 

imagens, músicas e vídeos. A própria construção da narração, tendo decorrido de um modo 

mais lento para muitos grupos, é disso reflexo. 

 A partir da análise da figura 15B anterior, e tendo em conta avaliação realizada pela 

professora investigadora, verifica-se que três vídeos (G6, G7, G14; 21%) revelaram uma 

fraca articulação entre os diferentes elementos; cinco (G1, G4, G10, G13 e G15; 36%) 

revelaram uma boa articulação. Os restantes seis vídeos (43%) destacaram-se pela excelente 

articulação entre os elementos – muito embora a maioria dos alunos que os realizaram não 

partilhem desta opinião, avaliando-se aquém da avaliação da professora investigadora. Os 
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resultados parecem assim apontar para o facto da maioria dos grupos conseguir colocar em 

prática, e de um modo satisfatório, a capacidade de organizar a informação, de forma lógica 

e coerente, em função do objetivo do vídeo – contudo, é convicção da professora 

investigadora que os resultados poderiam ser melhores caso os alunos tivessem dedicado 

mais tempo e esforço a planearem os seus vídeos durante as aulas de TIC. Esta foi uma 

capacidade que muitos alunos não demonstraram – a de refletirem acerca do pretendido para 

o seu vídeo; o entusiasmo e pressa em manipularem os computadores e fazerem as pesquisas 

distraíram as suas atenções do planeamento do mesmo. Teria sido importante que este 

pudesse ter decorrido de um modo mais eficaz – com mais tempo disponibilizado para tal – 

nas aulas de Ciências Naturais. 

4.3. Que competências de comunicação desenvolvem os alunos? 

 A capacidade dos alunos comunicarem de forma clara e objetiva – não se limitando 

à capacidade de comunicação verbal, mas também à capacidade de comunicarem de forma 

clara e objetiva através de outros elementos, como imagens, vídeos e som – foi outro aspeto 

avaliado através do vídeo que cada grupo construiu. Esta capacidade encontra-se dependente 

da capacidade já analisada - a de os alunos selecionarem informação a partir de fontes 

diversificadas, em função de um objetivo, com distinção entre o essencial e o acessório. 

Atendendo à figura 15A anterior e à análise já realizada para a capacidade de seleção de 

informação com distinção entre o essencial e o acessório, considera-se que os grupos, de um 

modo geral, conseguiram, satisfatoriamente, comunicar de forma clara e objetiva através dos 

diferentes elementos – contudo, existiram ainda algumas dificuldades em evidenciar os 

aspetos mais importantes e essenciais. Tal poderá estar relacionado com o planeamento 

insuficiente, mas também com o domínio dos aspetos técnicos e conhecimento das 

potencialidades do software. 

 As competências utilizar uma linguagem científica adequada e comunicar de forma 

criativa foram avaliadas atendendo, respetivamente, aos resultados obtidos na avaliação 

realizada pela professora nos domínios correção científica e criatividade. Relativamente ao 

primeiro domínio, pretendeu-se avaliar a capacidade dos alunos construírem um vídeo que 

transmitisse uma mensagem livre de incorreções científicas – isto é, que veiculasse 

informação científica adequada ao tema e à mensagem que cada grupo pretendeu transmitir. 

A figura 16 apresenta os resultados obtidos para os domínios correção científica (16A) e 

criatividade (16B) - apesar de terem já sido apresentados os resultados para o primeiro 

domínio (figura 14 anterior), optou-se por voltar a colocá-los no seguimento do texto de 

modo a facilitar a análise ao leitor. 
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 A partir da análise 

86%) produziu um vídeo sem qualquer incorreção científica ao nível dos conceitos ou 

informações – fazendo uso de uma linguagem científica adequada ao tema e mensagem que 

pretendiam transmitir. 

apresentam um vídeo que revela um muito bom domínio dos conceitos e das informações 

científicas. Atendendo a estes resultados verifica

uso de uma linguagem científica adequada

anteriores, os alunos haviam lidado, de forma mais próxima e ativa com aquelas 

informações; com efeito, a 

vídeos foi o seu produto da pesquisa, e 

nesta fase do projeto, utilizar uma linguagem científica adequada, fruto de uma apropriação 

bem sucedida. 

Figura 16 - Pontuações obtidas pelos grupos nos domínios Correção C
produzidos; de notar que a máxima pontuação possível 

 No domínio criatividade

construírem um vídeo original, que se destacasse dos que mais comum e tradicional

são produzidos em projetos escolares desta natureza 

objetivo do trabalho: a possibilidade de alertar os outros para os problemas sociais e 

ambientais relacionados com a poluição, causando impacto e impulsionand

equacionarem uma mudança de comportamentos através da visualização dos vídeos 

construídos. Os alunos tiveram a oportunidade de visualizar dois vídeos produzidos pela 

Greenpeace que reuniam o aspeto criativo pretendido 

inesperado e inusitado; tiveram também a oportunidade de visualizar um vídeo mais 

tradicional, produzido por alunos no âmbito de um projeto de sensibilização ambiental e que 

se encontrava no Youtube

vídeos e, assim, a compreender o que se lhes estava a ser pedido com

Apesar de tudo isto, a professora investigadora 

exigência a este nível não podia ser demasiada, dado que estava
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A partir da análise da figura 16A verifica-se que a grande maioria dos grupos (12; 

86%) produziu um vídeo sem qualquer incorreção científica ao nível dos conceitos ou 

fazendo uso de uma linguagem científica adequada ao tema e mensagem que 

pretendiam transmitir. Contudo, destacam-se dois grupos (G2 e G9; 14%) 

apresentam um vídeo que revela um muito bom domínio dos conceitos e das informações 

científicas. Atendendo a estes resultados verifica-se que todos os grupos conseguiram fazer 

uso de uma linguagem científica adequada – tal seria expectável uma vez que, nas etapas 

anteriores, os alunos haviam lidado, de forma mais próxima e ativa com aquelas 

informações; com efeito, a matéria-prima que utilizaram para a componente científica dos 

vídeos foi o seu produto da pesquisa, e por esse motivo seria de esperar que conseguissem, 

nesta fase do projeto, utilizar uma linguagem científica adequada, fruto de uma apropriação 

idas pelos grupos nos domínios Correção Científica (A) e C
produzidos; de notar que a máxima pontuação possível é 4 pontos.

criatividade (figura 16B) pretendeu avaliar-se a capacidade dos grupos 

construírem um vídeo original, que se destacasse dos que mais comum e tradicional

são produzidos em projetos escolares desta natureza – tal concorreria para o cumprimento do 

objetivo do trabalho: a possibilidade de alertar os outros para os problemas sociais e 

ambientais relacionados com a poluição, causando impacto e impulsionand

equacionarem uma mudança de comportamentos através da visualização dos vídeos 

construídos. Os alunos tiveram a oportunidade de visualizar dois vídeos produzidos pela 

Greenpeace que reuniam o aspeto criativo pretendido – causar impacto, ser 

inesperado e inusitado; tiveram também a oportunidade de visualizar um vídeo mais 

tradicional, produzido por alunos no âmbito de um projeto de sensibilização ambiental e que 

outube – o objetivo foi levar os alunos a compreender a diferen

vídeos e, assim, a compreender o que se lhes estava a ser pedido com o critério

Apesar de tudo isto, a professora investigadora procurou reconhecer, desde logo,

exigência a este nível não podia ser demasiada, dado que estavam em jogo vários fatores que 
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se que a grande maioria dos grupos (12; 

86%) produziu um vídeo sem qualquer incorreção científica ao nível dos conceitos ou 

fazendo uso de uma linguagem científica adequada ao tema e mensagem que 

dois grupos (G2 e G9; 14%) uma vez que 

apresentam um vídeo que revela um muito bom domínio dos conceitos e das informações 

se que todos os grupos conseguiram fazer 

tal seria expectável uma vez que, nas etapas 

anteriores, os alunos haviam lidado, de forma mais próxima e ativa com aquelas 

que utilizaram para a componente científica dos 

por esse motivo seria de esperar que conseguissem, 

nesta fase do projeto, utilizar uma linguagem científica adequada, fruto de uma apropriação 

) e Criatividade (B) dos vídeos 
4 pontos. 

se a capacidade dos grupos 

construírem um vídeo original, que se destacasse dos que mais comum e tradicionalmente 

tal concorreria para o cumprimento do 

objetivo do trabalho: a possibilidade de alertar os outros para os problemas sociais e 

ambientais relacionados com a poluição, causando impacto e impulsionando-os a 

equacionarem uma mudança de comportamentos através da visualização dos vídeos 

construídos. Os alunos tiveram a oportunidade de visualizar dois vídeos produzidos pela 

causar impacto, ser original, 

inesperado e inusitado; tiveram também a oportunidade de visualizar um vídeo mais 

tradicional, produzido por alunos no âmbito de um projeto de sensibilização ambiental e que 

o objetivo foi levar os alunos a compreender a diferença entre os 

o critério criatividade. 

r, desde logo, que a 

m em jogo vários fatores que 
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podiam contribuir para que os vídeos não fossem a expressão da criatividade por si desejada. 

Em primeiro lugar, a maioria dos alunos nunca tinha contactado com qualquer software de 

edição de vídeo (os que o haviam feito, utilizaram o Windows Movie Maker) e nenhum havia 

utilizado o Corel Studio Video, pelo que a novidade e a dificuldade de utilização a ela 

inerente são fatores a ter em atenção; por outro lado, os alunos não tiveram oportunidade 

para explorar previamente as funcionalidades e potencialidades do programa, e essa é uma 

condição fundamental para que a criatividade se possa expressar. Assim sendo, estes fatores 

tiveram algum peso no momento de avaliar os vídeos. A maioria dos grupos (10; 71%) 

conseguiu utilizar os diferentes elementos com alguma criatividade, fazendo uso de imagens 

capazes de causar algum impacto nos outros, e conjugando-as, algumas vezes, com músicas 

e/ou sons que contribuíram para esse caráter de maior criatividade. Contudo, houve dois 

vídeos (14%) que se destacaram - os dos grupos G9 e G11. O primeiro, pelo uso de uma 

linguagem mais informal conjugada com um separador, criando, no mesmo filme, dois 

momentos e ambientes distintos capazes de captar a atenção; o segundo, pelo facto das 

alunas terem optado por construir uma animação. De referir que, na sessão de divulgação dos 

vídeos, os colegas reconheceram que estes vídeos eram diferentes dos restantes, e inclusive, 

após a sua exibição, aplaudiram-nos. 

 Com a realização deste projeto e, mais concretamente com a construção do vídeo, 

pretendeu-se fazer desenvolver nos alunos a capacidade de utilizarem as tecnologias de 

informação e comunicação para comunicarem as suas ideias. Dado que a maioria dos 

grupos (14; 93%) concluiu a tarefa, tendo, efetivamente, produzido um vídeo, considerou-se 

que aquela competência foi desenvolvida em praticamente todos os alunos – exceção feita 

para os dois alunos do grupo G8 que não concluíram o vídeo. Através deste projeto os alunos 

conheceram uma nova forma de comunicar as suas ideias, e fizeram-no – ainda que possam 

ser identificados aspetos passíveis de melhoria, a qual, certamente, advirá da utilização mais 

frequente destes meios para este tipo de finalidade. Importa acrescentar que a possibilidade 

de se aperceberem do impacto que os seus vídeos causaram nos outros – colegas de turma e 

colegas do curso profissional – adicionou um novo significado a esta capacidade, dado que 

os alunos tiveram a oportunidade de perceber se a mensagem que pretenderam comunicar 

foi, efetivamente, compreendida. Esta oportunidade acrescentou uma dimensão formativa 

muito importante, forçando os alunos a confrontarem-se com uma reflexão que só seria 

possível após terem a perceção do feedback dos outros. Até então os alunos ficariam no 

domínio do eu penso que vai causar impacto, mas sem certezas. 

4.4. Que competências do domínio atitudinal desenvolvem os alunos? 

 A avaliação das competências do domínio atitudinal decorreu durante o processo de 

construção dos vídeos – tarefa que foi realizada a pares. Para tal a professora investigadora 
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utilizou uma grelha de observação (

domínios: empenho na realização das tarefas

conflitos, autonomia e gestão do tempo

no final de cada aula de TIC 

à avaliação dos grupos de trabalho, dado que muitos destes domínios dizem respeito ao 

desempenho do aluno no trabalho de grupo e na interação com o par. Foram tidas em 

consideração cinco aulas de noventa minutos, pelo que será possível a

desempenho dos alunos e grupos durante um período de, sensivelmente, um mês e meio.

 Atendendo ao desempenho dos alunos, para cada um dos domínios mencionados, e 

em cada uma das cinco aulas, os alunos obtiveram uma classificação 

3 ou nível 4, obtendo respetivamente, 1, 2, 3 ou 4 

somaram-se os pontos dos dois elementos do grupo, obtendo

grupo/aula; seguidamente

obtendo-se assim, a pontuação global por aula (

desempenho dos grupos em cada um dos cinco domínios foram tidas em consideração as 

pontuações obtidas na primeira aula avaliada 

Na figura 17 

primeira e última aulas observadas, relativamente aos domínios 

tarefas (14A) e cumprimento das

Figura 17 – Pontuações globais obtidas pelos grupos de trabalho nas primeira e última aulas observadas no 
domínio empenho na realização das 
grupo poderia obter seria o dobro da máxima que cada um dos dois elementos do par poderia obter, ou seja 

 Relativamente 

grupos de trabalho, dois (G4 e G12)

estes dois grupos mantiveram

positiva colocou-se para os restantes treze grupos 
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utilizou uma grelha de observação (apêndice P) na qual estavam contemplados os s

empenho na realização das tarefas, cumprimento das tarefas

gestão do tempo. Os alunos foram avaliados de forma individualizada 

no final de cada aula de TIC – contudo, os resultados que aqui se apresen

à avaliação dos grupos de trabalho, dado que muitos destes domínios dizem respeito ao 

desempenho do aluno no trabalho de grupo e na interação com o par. Foram tidas em 

consideração cinco aulas de noventa minutos, pelo que será possível a

desempenho dos alunos e grupos durante um período de, sensivelmente, um mês e meio.

Atendendo ao desempenho dos alunos, para cada um dos domínios mencionados, e 

em cada uma das cinco aulas, os alunos obtiveram uma classificação – níve

3 ou nível 4, obtendo respetivamente, 1, 2, 3 ou 4 pontos (apêndice AD

se os pontos dos dois elementos do grupo, obtendo-se assim uma pontuação por 

seguidamente, para cada grupo somaram-se as pontuações de cada domínio, 

se assim, a pontuação global por aula (apêndice O). Para a avaliação da evolução do 

desempenho dos grupos em cada um dos cinco domínios foram tidas em consideração as 

pontuações obtidas na primeira aula avaliada – 1 de março – e na quinta e última 

 apresentam-se as pontuações globais obtidas por cada grupo nas 

primeira e última aulas observadas, relativamente aos domínios empenho na realização das 

cumprimento das tarefas (14B).  

 

Pontuações globais obtidas pelos grupos de trabalho nas primeira e última aulas observadas no 
domínio empenho na realização das tarefas (A) e cumprimento das tarefas (B); a pontuação máxima que cada 
grupo poderia obter seria o dobro da máxima que cada um dos dois elementos do par poderia obter, ou seja 

2x4=8. 

 ao domínio empenho na realização das tarefas 

grupos de trabalho, dois (G4 e G12) obtiveram, logo na primeira aula, a pontuação máxima 

estes dois grupos mantiveram-na na última aula avaliada. Assim, a possibilidade de evolução 

se para os restantes treze grupos – onze (85%) conseguiram
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) na qual estavam contemplados os seguintes 

cumprimento das tarefas, resolução de 

. Os alunos foram avaliados de forma individualizada 

contudo, os resultados que aqui se apresentam dizem respeito 

à avaliação dos grupos de trabalho, dado que muitos destes domínios dizem respeito ao 

desempenho do aluno no trabalho de grupo e na interação com o par. Foram tidas em 

consideração cinco aulas de noventa minutos, pelo que será possível avaliar a evolução do 

desempenho dos alunos e grupos durante um período de, sensivelmente, um mês e meio. 

Atendendo ao desempenho dos alunos, para cada um dos domínios mencionados, e 

nível 1, nível 2, nível 

D). Para cada domínio 

se assim uma pontuação por 

uações de cada domínio, 

pêndice O). Para a avaliação da evolução do 

desempenho dos grupos em cada um dos cinco domínios foram tidas em consideração as 

e na quinta e última – 5 de abril. 

obtidas por cada grupo nas 

empenho na realização das 

Pontuações globais obtidas pelos grupos de trabalho nas primeira e última aulas observadas no 
a pontuação máxima que cada 

grupo poderia obter seria o dobro da máxima que cada um dos dois elementos do par poderia obter, ou seja 

 (figura 17A) dos 15 

obtiveram, logo na primeira aula, a pontuação máxima – 

na na última aula avaliada. Assim, a possibilidade de evolução 

onze (85%) conseguiram-no, sendo que 
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destes, dez obtiveram, na última aula, uma pontuação igual ou superior a 6 (três grupos 

conseguiram mesmo obter a pontuação máxima). Um grupo (8%) manteve a pontuação de 6 

pontos (G3); um outro evoluiu de forma negativa, o G8 

base nestes resultados verifica

desenvolver a sua capacidade de 

ideias e desenvolvendo o trabalho de forma esforçada e bastante positiva 

evolução positiva desta capacidade (

 No que respeita ao domínio 

avaliar a capacidade dos alunos cumprirem, de forma responsável, os seus papéis no seio do 

grupo sem que tivessem

obtiveram a pontuação máxima na primeira aula (G3, G4, G9 e G12), mantendo

do período de avaliação. 

evoluir de forma positiva: 

de 82%; um grupo manteve a pontuação de seis pontos (G10) e um grupo evoluiu 

negativamente (G8), passando de quatro para dois pontos. Dos nove grupos que evoluíram 

de forma positiva, oito 

– destes, cinco (63%) atingiram mesmo a pontuação máxima. Estes resultados 

para além dos alunos demonstrarem já desde o início uma boa capacidade de cumprir as 

tarefas de forma responsável, conseguiram melhorá

Na figura 18 

primeira e última aulas observadas, relativamente aos domínios 

e autonomia (18B).  

Figura 18 - Pontuações globais obtidas pelos grupos de trabalho na primeira e última aulas observadas, nos 
domínios resolução de conflitos 

dobro da máxima que cada um dos dois elementos do par poderia obter, ou seja 2x4=8.

 Considerando o domínio 

atender à capacidade dos alunos pre
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ram, na última aula, uma pontuação igual ou superior a 6 (três grupos 

conseguiram mesmo obter a pontuação máxima). Um grupo (8%) manteve a pontuação de 6 

pontos (G3); um outro evoluiu de forma negativa, o G8 – passando de 3 para 2 pontos. Com 

esultados verifica-se que os alunos conseguiram, de um modo geral, 

desenvolver a sua capacidade de realizarem as tarefas com empenho

ideias e desenvolvendo o trabalho de forma esforçada e bastante positiva 

positiva desta capacidade (85%) assim o parece demonstrar. 

No que respeita ao domínio cumprimento das tarefas (figura 17

avaliar a capacidade dos alunos cumprirem, de forma responsável, os seus papéis no seio do 

grupo sem que tivessem que ser advertidos para tal – verifica-se que quatro grupos (27%) 

obtiveram a pontuação máxima na primeira aula (G3, G4, G9 e G12), mantendo

do período de avaliação. Assim, dos quinze grupos iniciais, onze tivera

rma positiva: nove grupos conseguiram-no, representando uma taxa de sucesso 

de 82%; um grupo manteve a pontuação de seis pontos (G10) e um grupo evoluiu 

negativamente (G8), passando de quatro para dois pontos. Dos nove grupos que evoluíram 

 (89%) conseguiram obter uma pontuação final igual ou superior a seis 

destes, cinco (63%) atingiram mesmo a pontuação máxima. Estes resultados 

para além dos alunos demonstrarem já desde o início uma boa capacidade de cumprir as 

s de forma responsável, conseguiram melhorá-la, o que se revela bastante positivo.

 apresentam-se as pontuações globais obtidas por cada grupo na 

primeira e última aulas observadas, relativamente aos domínios resolução de conflitos

Pontuações globais obtidas pelos grupos de trabalho na primeira e última aulas observadas, nos 
domínios resolução de conflitos (A) e autonomia (B); a pontuação máxima que cada grupo poderia obter seria o 

dobro da máxima que cada um dos dois elementos do par poderia obter, ou seja 2x4=8.

Considerando o domínio resolução de conflitos – no âmbito do qual se pretendia 

atender à capacidade dos alunos prevenirem ou resolverem, de forma eficaz, os conflitos 
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ram, na última aula, uma pontuação igual ou superior a 6 (três grupos 

conseguiram mesmo obter a pontuação máxima). Um grupo (8%) manteve a pontuação de 6 

passando de 3 para 2 pontos. Com 

se que os alunos conseguiram, de um modo geral, 

realizarem as tarefas com empenho, contribuindo com 

ideias e desenvolvendo o trabalho de forma esforçada e bastante positiva - a elevada taxa de 

7B) – o qual pretendia 

avaliar a capacidade dos alunos cumprirem, de forma responsável, os seus papéis no seio do 

se que quatro grupos (27%) 

obtiveram a pontuação máxima na primeira aula (G3, G4, G9 e G12), mantendo-a no final 

iveram possibilidade de 

, representando uma taxa de sucesso 

de 82%; um grupo manteve a pontuação de seis pontos (G10) e um grupo evoluiu 

negativamente (G8), passando de quatro para dois pontos. Dos nove grupos que evoluíram 

final igual ou superior a seis 

destes, cinco (63%) atingiram mesmo a pontuação máxima. Estes resultados denotam que, 

para além dos alunos demonstrarem já desde o início uma boa capacidade de cumprir as 

la, o que se revela bastante positivo.  

se as pontuações globais obtidas por cada grupo na 

resolução de conflitos (18A) 

Pontuações globais obtidas pelos grupos de trabalho na primeira e última aulas observadas, nos 
a pontuação máxima que cada grupo poderia obter seria o 

dobro da máxima que cada um dos dois elementos do par poderia obter, ou seja 2x4=8. 

no âmbito do qual se pretendia 

venirem ou resolverem, de forma eficaz, os conflitos 

B 
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com o par de trabalho - a partir da análise da figura 18A verifica-se que dois grupos (13%) 

obtiveram, à partida, a pontuação máxima (G2 e G4), mantendo-a. Tal demonstra que, já na 

primeira aula, os elementos destes grupos revelaram uma boa capacidade para resolverem 

divergências, evitando que progredissem para uma situação que afetasse o trabalho. Assim a 

possibilidade de evolução positiva colocou-se para treze grupos: seis conseguiram-no, 

representando uma taxa de sucesso de 46% (muito embora apenas dois grupos consigam 

alcançar a pontuação máxima), mas os restantes mantiveram a pontuação, representando uma 

taxa de manutenção de 54%. De referir que estes grupos mantêm a pontuação de 6 pontos, o 

que demonstra uma boa capacidade - embora não excelente – de os seus elementos 

resolverem as divergências entre si. Estes resultados demonstram que os alunos, na sua larga 

maioria, não são, à partida, tendencialmente conflituosos e/ou conseguem resolver de forma 

eficaz os conflitos – contudo, a taxa de evolução positiva desta competência, ao contrário do 

que sucedeu para as anteriores, não foi tão notória. Muitos alunos são bons a resolver os 

conflitos, no entanto, não são excelentes no sentido de os evitar. 

 Relativamente ao domínio autonomia – no âmbito do qual se pretendia atender à 

capacidade dos alunos conseguirem realizar as tarefas de forma autónoma, sem 

constantemente necessitarem da ajuda e apoio da professora investigadora e do professor de 

TIC, só a solicitando quando tivessem esgotado todas as suas estratégias de resolução dos 

problemas – a partir da análise da figura 18B verifica-se que três grupos (G3, G4 e G12; 

20%) obtiveram, à partida, a pontuação máxima, mantendo-a. Estes grupos demonstraram, 

logo de início, uma excelente autonomia na realização das tarefas – raramente necessitaram 

da ajuda dos professores, só a solicitando quando todas as outras opções se haviam esgotado. 

Os elementos destes grupos optaram sempre por tentar resolver os problemas que as tarefas 

foram suscitando de forma intragrupal – só em última instância pediram ajuda aos 

professores. Excluindo estes grupos, a possibilidade de evolução positiva neste domínio 

colocava-se para os restantes doze – onze conseguiram fazê-lo, representando uma taxa de 

sucesso de 92%; o grupo G8 é o único que evoluiu de forma negativa, passando da 

pontuação 4 para a pontuação 2. Dos onze grupos que evoluíram positivamente, dez (91%) 

conseguiram alcançar uma pontuação igual ou superior a 6 e, destes, seis (60%) conseguiram 

mesmo obter a pontuação máxima. Ainda que nem todos os grupos partam da mesma 

pontuação base, destacam-se os grupos G1, G6, G7, G10, G11, G13 e G14 pela excelente 

evolução conseguida neste domínio – a título de exemplo, o G7 consegue evoluir da 

pontuação 2 para a pontuação 6; o G14, da pontuação 4 para a 8. Estes resultados revelam 

que os alunos adquiriram e/ou desenvolveram, de um modo geral, uma muito boa capacidade 

para desempenharem as suas tarefas de forma autónoma – apoiando-se, sobretudo, no par de 

trabalho, ao invés de recorrerem, em primeira instância, aos professores.  



 

4

G1

 Por último, considerando o domínio 

avaliar a capacidade dos alunos/grupos concluírem as tarefas dentro do prazo estipulado, 

evitando adiamentos suc

domínios, este revelou ser aquele que, à partida, melhores pontuações obteve. Com efeito, 

dos quinze grupos de trabalho, seis (40%) obtiveram, na primeira avaliação, a pontuação 

máxima, mantendo-a. Para os restantes grupos que tinham possibilidade de evoluir de forma 

positiva, sete conseguiram

para a pontuação máxima. Destacam

conseguiram uma excelente evolução, passando da pontuação 2 

incapacidade, na primeira aula, de concluírem as tarefas propostas 

máxima. Dois grupos (G8 e G15; 13%) mantêm a sua pontuação, sendo esta de 2 pontos 

estes grupos não conseguiram superar as suas notórias dificuldades iniciais de gestão do 

tempo para a realização das tarefas. 

Os resultados obtidos para este domínio demonstram que os alunos não só 

revelaram, desde o início, uma boa capacidade de gerir o tempo para a realiza

cumprindo os prazos, como também que, aqueles que à partida não denotavam essa boa 

capacidade parecem ter conseguido, de um modo geral, adquiri

 

 

 

 

 

Figura 19 - Pontuações globais obtidas pelos grupos de trabalho na primeira e última 
domínio gestão de tempo; a pontuação máxima que cada grupo poderia obter seria o dobro da máxima que cada 

um dos dois elementos do par poderia obter, ou seja 2x4=8.

A figura 20 pretende colocar em evidência a evolução nas pontuações méd

globais para cada domínio avaliado ao longo das cinco aulas de TIC 

as pontuações de cada grupo, em cada aula e para cada domínio, foram somadas e calcul

se a respetiva média global, convertida depois em valor percentual. O grá

comparar a evolução do desempenho médio de todos os grupos em cada um dos domínios 

partir da sua análise é possível verificar que ocorreu uma evolução positiva global para cada 

um dos domínios, ao longo das cinco aulas.
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Por último, considerando o domínio gestão do tempo – através do qual se pretendia 

avaliar a capacidade dos alunos/grupos concluírem as tarefas dentro do prazo estipulado, 

evitando adiamentos sucessivos – atendendo à figura 19 e comparando com os restantes 

domínios, este revelou ser aquele que, à partida, melhores pontuações obteve. Com efeito, 

dos quinze grupos de trabalho, seis (40%) obtiveram, na primeira avaliação, a pontuação 

a. Para os restantes grupos que tinham possibilidade de evoluir de forma 

positiva, sete conseguiram-no, representando uma taxa de sucesso de 78%

para a pontuação máxima. Destacam-se, a este respeito, os grupos G6, G7 e G14 que 

uma excelente evolução, passando da pontuação 2 

incapacidade, na primeira aula, de concluírem as tarefas propostas 

máxima. Dois grupos (G8 e G15; 13%) mantêm a sua pontuação, sendo esta de 2 pontos 

eguiram superar as suas notórias dificuldades iniciais de gestão do 

tempo para a realização das tarefas.  

Os resultados obtidos para este domínio demonstram que os alunos não só 

revelaram, desde o início, uma boa capacidade de gerir o tempo para a realiza

cumprindo os prazos, como também que, aqueles que à partida não denotavam essa boa 

capacidade parecem ter conseguido, de um modo geral, adquiri-la. 

Pontuações globais obtidas pelos grupos de trabalho na primeira e última 
domínio gestão de tempo; a pontuação máxima que cada grupo poderia obter seria o dobro da máxima que cada 

um dos dois elementos do par poderia obter, ou seja 2x4=8. 

pretende colocar em evidência a evolução nas pontuações méd

globais para cada domínio avaliado ao longo das cinco aulas de TIC – para a sua construção 

as pontuações de cada grupo, em cada aula e para cada domínio, foram somadas e calcul

a respetiva média global, convertida depois em valor percentual. O grá

comparar a evolução do desempenho médio de todos os grupos em cada um dos domínios 

partir da sua análise é possível verificar que ocorreu uma evolução positiva global para cada 

um dos domínios, ao longo das cinco aulas. 

2

G15

através do qual se pretendia 

avaliar a capacidade dos alunos/grupos concluírem as tarefas dentro do prazo estipulado, 

e comparando com os restantes 

domínios, este revelou ser aquele que, à partida, melhores pontuações obteve. Com efeito, 

dos quinze grupos de trabalho, seis (40%) obtiveram, na primeira avaliação, a pontuação 

a. Para os restantes grupos que tinham possibilidade de evoluir de forma 

78% - todos evoluem 

se, a este respeito, os grupos G6, G7 e G14 que 

uma excelente evolução, passando da pontuação 2 - reveladora da 

incapacidade, na primeira aula, de concluírem as tarefas propostas - para a pontuação 

máxima. Dois grupos (G8 e G15; 13%) mantêm a sua pontuação, sendo esta de 2 pontos – 

eguiram superar as suas notórias dificuldades iniciais de gestão do 

Os resultados obtidos para este domínio demonstram que os alunos não só 

revelaram, desde o início, uma boa capacidade de gerir o tempo para a realização das tarefas, 

cumprindo os prazos, como também que, aqueles que à partida não denotavam essa boa 

Pontuações globais obtidas pelos grupos de trabalho na primeira e última aulas observadas no 
domínio gestão de tempo; a pontuação máxima que cada grupo poderia obter seria o dobro da máxima que cada 

 

pretende colocar em evidência a evolução nas pontuações médias 

para a sua construção 

as pontuações de cada grupo, em cada aula e para cada domínio, foram somadas e calculou-

a respetiva média global, convertida depois em valor percentual. O gráfico permite assim 

comparar a evolução do desempenho médio de todos os grupos em cada um dos domínios - a 

partir da sua análise é possível verificar que ocorreu uma evolução positiva global para cada 
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Figura 20 – Evolução das pontuações médias globais (em %) em cada um dos cinco domínios avaliados ao longo 
das aulas observadas de TIC. 

4.5. Que dificuldades apresentam os alunos? 

 Comparando as pontuações médias globais para cada um dos domínios, obtidas para 

a primeira aula avaliada (aula de 1 de março) e para a última (aula 5, de 5 de abril) – figura 

21 - verifica-se que o domínio em que, inicialmente e de um modo geral, os alunos 

revelaram maiores dificuldades foi o empenho nas tarefas, ainda que se tenha obtido um 

valor médio acima dos 50%. No entanto, este empenho evoluiu de uma forma bastante 

acentuada, de 57% para 83% na última aula. Com efeito, na primeira e segunda aulas, 

atendendo às notas de campo, os alunos revelaram dificuldades em contribuir com ideias 

úteis para o trabalho, havendo mesmo em alguns grupos, alunos que não trabalharam de 

todo. Nessas aulas foram gravadas as primeiras narrações, pelo que os grupos teriam que ter 

os textos prontos para se dirigirem ao estúdio de rádio – alguns grupos não conseguiram 

terminar essa tarefa, havendo casos em que um dos elementos do grupo estava a contribuir 

muito pouco para a sua consecução, impedindo o grupo de concluir a tarefa. Houve também 

casos de grupos em que um dos elementos se recusou a narrar – alegando que tinha vergonha 

ou que não tinha jeito. Os alunos foram encorajados a fazê-lo dado que o vídeo seria de 

ambos - a narração, sendo um aspeto importante para o professor de TIC, implicava que 

ambos teriam que contribuir para ela. Contudo, ainda assim, alguns alunos não a fizeram. 

Estas foram, de um modo geral, as razões pelas quais o domínio empenho na realização das 

tarefas obteve, nesta primeira aula, uma classificação inferior a todos os outros. O aumento 

do empenho registado pela professora investigadora – através da observação do desempenho 

dos alunos ao longo das cinco aulas avaliadas – é também reforçado pela constatação da 

grande adesão dos alunos ao projeto de construção do vídeo, revelada pela presença da 

maioria em duas aulas que decorreram fora do período letivo. Com efeito, o professor de TIC 

disponibilizou duas tardes de quarta feira para poder acompanhar os alunos em sala de aula – 
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em ambas a professora investigadora esteve presente: na primeira aula, e para surpres

ambos, compareceram 26 alunos; na segunda, 24. Dado que estas aulas não eram 

obrigatórias, o número elevado de alunos que a elas compareceu é revelador da motivação e 

empenho na realização do projeto.
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Figura 21 – Evolução das pontuações médias globais (em %) em cada domínio avaliado.
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professores. Houve grupos que, sob o pretexto de escolher uma música para incluir no filme, 

passaram praticamente a aula toda no Youtube – não só não conseguiram decidir-se pela 

música a utilizar como também não avançaram nos textos para a narração. Com o decorrer 

das aulas, os grupos que, a início, haviam revelado maiores dificuldades neste domínio 

melhoraram o seu desempenho, especialmente após terem sido realizadas as narrações. Tal 

envolveu mais os alunos, que, de acordo com as notas de campo, sentiam que agora estavam 

realmente a construir algo seu – motivando-se para o trabalho. A capacidade para resolverem 

divergências e evitarem conflitos de maior foi aumentando e, como consequência, a 

capacidade de gestão do tempo para a realização das tarefas tornou-se, concomitantemente, 

mais efetiva. No entanto, dois dos grupos que inicialmente revelaram dificuldades na gestão 

do tempo persistiram com elas durante toda a etapa de construção do vídeo – o G8 e o G15. 

No caso do G15 a pouca capacidade para aceitar ideias contrárias às suas e chegar a um 

acordo foi o aspeto que mais concorreu para o atraso na realização das tarefas. A professora 

investigadora procurou ajudar os alunos a chegarem ao consenso – ainda que um dos 

elementos estivesse mais recetivo para tal, o outro elemento tornou mais difícil esse 

processo, especialmente porque se tratava de um aluno muito indeciso e perfecionista; o par 

de trabalho não teve a capacidade para se impor, e a situação foi-se arrastando. No caso do 

G8, ainda que, inicialmente, os alunos tenham começado o trabalho – muito embora com 

distrações – pareceram, no entanto, estar a perder a motivação para a realização do vídeo. Os 

alunos foram encorajados a mudar de tema – haviam escolhido abordar a temática das 

ETARs – pois a professora investigadora foi-se apercebendo que se sentiam pouco ligados a 

ele. Não o quiseram fazer. À medida que as aulas avançavam, foram arrastando as tarefas, 

não quiseram narrar, pedindo a uma colega de outro grupo que o fizesse por eles – o 

professor de TIC não ficou satisfeito, mas assentiu. A narração foi gravada, contudo os 

alunos nunca chegaram a integrá-la no vídeo. Findado o prazo, e não estando concluídos os 

vídeos destes dois grupos, o professor de TIC comunicou-lhes que teriam uma última 

oportunidade para concluírem o trabalho – poderiam fazê-lo numa aula de TIC e fora do 

período letivo, mas combinando antecipadamente com o professor, que se disponibilizou 

para estar presente em duas quartas-feiras à tarde. O G15 acedeu e conseguiu concluir o 

vídeo; o G8 nunca veio às aulas extra e, mesmo tendo sido prolongado o prazo, não concluiu 

o vídeo.  

 Relativamente à capacidade de resolução de conflitos, este grupo de alunos nunca 

revelou ser, natural e tendencialmente conflituoso no sentido de não aceitar as ideias 

divergentes e, com isso, arriscar a realização das tarefas. O ambiente entre alunos revelou ser 

positivo e amistoso. No entanto, casos houve em que alguns grupos, a início, viram o seu 

trabalho ser atrasado precisamente pela dificuldade de resolverem as divergências entre os 
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pares. Tal foi notório nos grupos G1, G7 e G15. A intervenção da professora investigadora 

assim como da professora cooperante, terá sido fundamental para que os conflitos 

conseguissem ser ultrapassados – com efeito, no caso do G1 um dos elementos tornou 

rapidamente explícita a sua pouca vontade em trabalhar com a colega. As professoras, em 

conjunto, procuraram conversar com as alunas, fora das aulas de TIC e no final das aulas de 

CN, encorajando a aluna em causa a explicar os seus motivos. Segundo aquela, a colega não 

se esforçava, e não iria, seguramente, contribuir de modo muito significativo para o trabalho. 

Não se tratava de uma aluna totalmente irresponsável, mas na verdade a atitude e a postura 

de ambas face ao trabalho revelou ser bastante diferente. No entanto, com o passar do tempo, 

a aluna menos responsável tornou-se cada vez mais briosa do vídeo e do trabalho do grupo, e 

as divergências foram sendo ultrapassadas com sucesso – situações houve em que as alunas 

até já brincavam com a situação, pois cada uma antecipava o que a colega iria dizer e querer 

fazer. A professora investigadora considerou que este grupo foi um caso de sucesso e de 

evolução muito positiva na capacidade de resolução dos conflitos – crendo que o facto de ter 

atuado como mediadora, encorajando as alunas a confrontarem-se, mas sempre promovendo 

um clima responsável de alguma brincadeira e ligeireza, facilitou essa evolução. No caso do 

G7 a situação foi um pouco diferente – uma aluna assumiu, claramente, o papel de líder e a 

outra não se importou. No entanto a aluna líder, a início, revelou uma atitude perante o 

trabalho muito inconstante. Quando se empenhava, criticava a colega por não ter boas ideias 

e, por isso, não contribuir para o trabalho; quando não se empenhava, as duas juntavam-se na 

brincadeira, e já eram muito próximas outra vez. A situação chegou ao ponto de cada uma, 

individualmente, fazer queixas da colega – a aluna líder, dizendo que a colega não 

trabalhava; a colega, dizendo que trabalhava mas que o outro elemento não aceitava as suas 

ideias. A gestão desta situação revelou-se algo difícil, pois a aluna dominante não deixava 

espaço para a colega entrar no grupo. Foi preciso conversar diversas vezes com aquela aluna 

no final das aulas de CN, envolvendo também a professora cooperante, levando-a ver que 

não estava a deixar a colega trabalhar, e o trabalho era para ser realizado em grupo. A 

situação resolveu-se, mas não na totalidade – prova disso são as respostas dadas por ambas 

quando questionadas sobre o modo como decorreu o trabalho a pares, no questionário de fim 

de etapa. No caso do grupo G15 a indecisão e o sentido de perfeição de um dos elementos, 

que dificilmente aceitava uma sugestão da colega, aliados ao facto de esta ser pouco 

assertiva, levaram a que o grupo tivesse, a início, dificuldades em resolver as suas 

divergências – durante as aulas a professora investigadora procurou ajudar os alunos a 

tomarem decisões conjuntas e a avançarem no trabalho. A relação, apesar de não deixar 

transparecer ser difícil e conflituosa, foi melhorando à medida que as aulas avançavam – a 

aluna adotou uma postura mais decidida sendo já capaz de confrontar o colega e fazer valer 

as suas ideias.  
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 Por último relativamente ao cumprimento das tarefas, embora tenham existido casos 

pontuais de incumprimento, de um modo geral os alunos revelaram ser cumpridores das 

diferentes tarefas propostas em cada uma das aulas de TIC. Os problemas fizeram-se 

sobretudo sentir nos grupos referidos anteriormente. 

 Considerando os produtos finais desta etapa - os vídeos - as principais dificuldades 

apresentadas pelos alunos, e naqueles refletidas, dizem respeito às demonstradas durante o 

processo de construção dos mesmos. Podem considerar-se, a este respeito, dois domínios 

distintos: um mais técnico, relacionado com a utilização efetiva e eficaz das TIC, e um outro, 

relacionado com o planeamento prévio. Estes domínios interligam-se e influenciam-se 

mutuamente, pelo que, existindo problemas num deles, o outro será igualmente influenciado. 

Casos houve em que os alunos sabiam, a priori, qual seria a mensagem a transmitir, e 

haviam planeado o seu vídeo pensando nos elementos que queriam incluir – contudo, o 

domínio técnico impossibilitou-lhes a concretização, em pleno, das suas ideias, e isso ter-se-

á refletido no produto final; por outro lado, o facto de não conhecerem, à partida, as 

potencialidades e funcionalidades do programa terá limitado as suas opções no domínio do 

planeamento. As dificuldades relacionadas com o domínio técnico disseram respeito, 

sobretudo, aos processos de edição de músicas, vídeos e narração, e à sincronização dos 

elementos. No domínio do planeamento, os alunos tiveram dificuldade em refletir e decidir, 

previamente e de forma conjunta, acerca dos elementos a incluir no vídeo – distraíram-se 

muito facilmente com a execução dos vídeos e com a pesquisa dos elementos, e dedicaram 

pouco tempo a pensar no que, efetivamente, queriam fazer, ainda que lhes tenham sido dadas 

várias oportunidades nesse sentido. Ainda referente a este domínio, a escrita do texto a ser 

narrado representou, para muitos grupos, uma dificuldade - pelos motivos referidos 

anteriormente. Quase parecia que, estando numa aula de TIC, com um computador diante de 

si, os alunos perdiam a vontade de realizar tarefas que não implicassem a utilização daquela 

ferramenta. 

 Quando, através do questionário de fim de etapa (apêndice U), os alunos foram 

interrogados sobre quais as principais dificuldades sentidas durante a etapa de construção do 

vídeo, apenas uma aluna, dos 28 alunos que responderam ao questionário, mencionou não ter 

sentido qualquer dificuldade. De referir que os alunos do grupo G8 não realizaram o referido 

questionário. Os restantes 27 alunos (96%) mencionaram vários aspetos que dificultaram o 

seu trabalho - casos houve em que um mesmo aluno mencionou diferentes aspetos. Por este 

motivo, contabilizaram-se o número de menções a dificuldades – número que é, 

naturalmente, superior ao número de respostas. Foram feitas 36 menções a dificuldades – 

estas foram agrupadas em cinco categorias, apresentadas na figura 22. A categoria 

organização dos elementos diz respeito à organização e sincronização dos diferentes 
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Figura 22 – Categorias de dificuldades expressadas pelos alunos no que
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“As principais dificuldades que senti ao fazer o vídeo foi conseguir por as imagens 

“As minhas principais 

dificuldades que senti ao fazer o vídeo foi ter que “conjugar” o vídeo com as fotografias 

representou uma dificuldade para muitos alunos; com 

, ao facto do tempo dedicado 

para o planeamento do vídeo (e construção do respetivo guião) ter sido insuficiente. Foi 

unhar as dificuldades de seleção face à diversidade de imagens, músicas, sons, 
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e excertos de vídeos passíveis de serem utilizados. Os alunos acabaram por ter que planear à 

medida que iam construindo o vídeo – muitas vezes retrocedendo e substituindo alguns 

elementos. O mesmo sucedeu relativamente ao texto para a narração: “As principais 

dificuldades foram saber o que queria narrar e saber o que meter no vídeo ou seja, as coisas 

mais necessárias.” (Ana Matias) 

 O programa utilizado, consistindo uma novidade para todos os alunos, revelou-se, 

para alguns, como o aspeto de maior dificuldade – sendo mencionado 20% das vezes. Em 

virtude do plano estipulado, o professor de TIC optou por dá-lo a conhecer de forma breve e 

rápida, exemplificando as principais ações e funcionalidades do mesmo. Os alunos não 

tiveram oportunidade para experimentá-lo previamente, pelo que as dificuldades na sua 

utilização foram surgindo à medida que lhes eram solicitadas determinadas tarefas. No 

entanto, não obstante esta particularidade, os alunos, de um modo geral, adaptaram-se com 

alguma facilidade ao programa. Importa assinalar que a dificuldade mencionada, 

organização dos elementos, poderá ter como origem dificuldades de utilização do programa: 

“Tive dificuldades em utilizar o programa Corel vídeo studio.” (Ana Machado); “As 

principais dificuldades foram entender como o programa funcionava (…).” (Duarte). 

 Para alguns alunos o facto de o programa, ao ser reiniciado, remover ou alterar a 

ordem dos elementos já colocados no projeto (erro do programa), implicando o relink 

daqueles, foi encarado como um aspeto que dificultou a construção do vídeo: este facto 

estava sucessivamente a acontecer em alguns computadores e levou a que muitos alunos 

despendessem tempo a reorganizar os elementos do seu vídeo. Tal situação não deveria 

ocorrer; contudo, segundo o professor de TIC, pode ter ficado a dever-se ao facto dos alunos 

estarem a guardar os seus elementos no disco C – o qual é limpo sempre que o computador 

reinicia. Desde o início das aulas que o professor havia alertado os alunos para este facto, 

pelo que todos os elementos do trabalho deveriam ser guardados no disco D. Estes 

contratempos revelaram-se muito aborrecidos para os alunos, dado que muitos já haviam 

editado e cortado as músicas e vídeos, e ao ter que voltar a incorporar esses elementos, 

tiveram que reeditá-los: “As principais dificuldades que tive a fazer o vídeo foi que quando 

abria o vídeo, muitas vezes tinha que fazer o relink dos vídeos e das músicas, o que apagava 

os cortes feitos nos vídeos e nas músicas.” (Catarina Gabriela); “O facto de cada vez que 

ligamos o computador, as imagens do vídeo saírem da respetiva ordem.” (João) 

 Por último, a narração representou para alguns alunos um aspeto de maior 

dificuldade: “De fazer as falas para a narração e depois de falar porque me estava sempre e 

enganar e a minha voz não ficava bem.” (Beatriz). Muitos alunos sentiram-se 

envergonhados, e nenhum quis ser filmado a falar – situação que inicialmente foi 

equacionada. A narração aconteceu no estúdio de rádio da escola, localizado noutro 
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pavilhão, e isso entusiasmou os alunos. Estes narraram para o iPAD do professor de TIC – 

esse processo facilitou a distribuição dos ficheiros pelos alunos, que puderam começar logo a 

trabalhar a narração realizada. Para a maioria dos grupos foi necessário repetir várias vezes a 

narração: ou porque os alunos se enganavam a ler, ou porque estavam muito colados ao texto 

e com uma narração pouco natural, ou porque se riam com os colegas. O professor 

disponibilizou os ficheiros, enviando-os para o email da turma – os alunos, em seguida, 

faziam o download do seu ficheiro e incorporavam-no no vídeo. Devido aos enganos e 

repetições, a maioria dos alunos teve que editar a narração: cortando as partes 

desnecessárias, colando as restantes e aumentando ou reduzindo o volume do som. Em 

seguida tiveram que sincronizar a narração com os restantes elementos já incorporados no 

vídeo: imagens e excertos de vídeos. O facto de serem dois professores em sala permitiu que 

uns grupos fossem gravando a narração, enquanto outros ficavam em sala a trabalhar no 

computador. Na eventualidade de ser apenas um professor, a organização teria que ser outra 

– certamente iriam todos os alunos para o estúdio de rádio, pelo que tal só aconteceria 

quando todos tivessem preparado o texto que iriam narrar. A presença de dois professores 

agilizou, assim, o processo.  

4.6. Que apreciações fazem os alunos? 

 Os alunos responderam ao questionário de fim de etapa através do qual expressaram 

as suas ideias e opiniões, de forma fundamentada, acerca do trabalho desenvolvido – 

refletindo sobre ele de forma crítica. Os dois alunos que não realizaram o vídeo não 

entregaram o questionário: assim, as considerações seguintes dizem respeito aos 28 alunos 

que responderam ao mesmo e o entregaram. 

 Relativamente ao que mais gostaram durante a realização da atividade, os alunos 

fizeram menção a diferentes aspetos, que foram organizados em oito categorias distintas 

(figura 23): edição da narração e da música, processo através do qual se incorporaram e 

editaram estes elementos no vídeo; trabalho com o computador/novo programa – todas as 

respostas incluídas nesta categoria fazem menção a estes dois aspetos em simultâneo; 

trabalho a pares; pesquisa de elementos, ou seja, pesquisa das imagens e das músicas; 

narração, ou seja, o processo de gravar a narração no estúdio de rádio da escola; conclusão 

do vídeo, ou seja, o facto de terem a capacidade de fazer um vídeo; aprender sobre os temas, 

e liberdade criativa. 



 

Figura 23 – Frequência absoluta das categorias dos aspetos referidos pelos alunos quanto ao que mais gostaram 

 Apesar de muitos alunos terem men

como uma dificuldade, para outros esse foi o aspeto de que mais gostaram durante a etapa de 

construção do vídeo – 

nas respostas dos alunos: 

foi difícil mas depois percebi e gostei.” (Ana Lima)

computador e com um novo programa foi referida por vários alunos, constando 

menções a aspetos positivos: 

também aprender a trabalhar com outros programas novos.” (André)

mencionado por alguns alunos, tendo por eles sido destacado como um aspeto positivo: 

que eu gostei mais nesta atividade foi trabalhar a par com a Mariana Neves porque quando 

se trata de atividades informáticas adoramos trabalhar em conjunto.” (Catarina Gabriela)

A pesquisa de elementos, ainda que possa ter demorado mais tempo em virtude do pouco 

tempo dedicado ao planeamento do vídeo, foi referida por seis alunos como um dos aspetos 

de que mais gostaram: “De procurar e colocar a música dos vídeos, porque quanto melhor a 

música, melhor a mensagem transmitida.” (Mariana Neves). 

destacado: “O que gostei ao realizar esta atividade foi a narração, porque fomos para 

dentro de uma cabine e foi muito giro!” (Ana Teresa)

vídeo foi considerada um dos aspetos de que mais gostaram: 

trabalho concluído e saber que fui eu e a minha colega que fizemos sozinhas.” (Ana Matias)

O facto de terem podido aprender mais sobre os assuntos relacionados com o seu tema foi 

considerado, por três alunos, como um aspeto dos que mais gostaram

informação que obtive porque havia certas “coisas” que eu desconhecia mas são muito 

importantes.” (Carolina)

foi o aspeto de que mais gostou: 

nenhuma ajudaram-me a acabar depressa e a divertir

 Relativamente ao que 

grande maioria dos alunos (20; 71%) refere ter gostado de tudo, pelo que não 

aspeto de que tenha gostado menos. Os restantes 
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Frequência absoluta das categorias dos aspetos referidos pelos alunos quanto ao que mais gostaram 

durante a etapa de Construção do Vídeo; n=48. 

Apesar de muitos alunos terem mencionado a edição e sincronização dos elementos 

como uma dificuldade, para outros esse foi o aspeto de que mais gostaram durante a etapa de 

 estando presente em doze das menções a aspetos positivos incluídos 

nas respostas dos alunos: “G ostei de fazer as edições da narração e das músicas, ao início 

foi difícil mas depois percebi e gostei.” (Ana Lima). A possibilidade de trabalhar com o 

computador e com um novo programa foi referida por vários alunos, constando 

s positivos: “Poder trabalhar com o computador porque gosto muito e 

também aprender a trabalhar com outros programas novos.” (André). O trabalho a pares foi 

mencionado por alguns alunos, tendo por eles sido destacado como um aspeto positivo: 

ei mais nesta atividade foi trabalhar a par com a Mariana Neves porque quando 

se trata de atividades informáticas adoramos trabalhar em conjunto.” (Catarina Gabriela)

A pesquisa de elementos, ainda que possa ter demorado mais tempo em virtude do pouco 

po dedicado ao planeamento do vídeo, foi referida por seis alunos como um dos aspetos 

“De procurar e colocar a música dos vídeos, porque quanto melhor a 

música, melhor a mensagem transmitida.” (Mariana Neves). A narração foi outro asp

O que gostei ao realizar esta atividade foi a narração, porque fomos para 

dentro de uma cabine e foi muito giro!” (Ana Teresa). Para quatro alunos a conclusão do 

vídeo foi considerada um dos aspetos de que mais gostaram: “O que mais gostei 

trabalho concluído e saber que fui eu e a minha colega que fizemos sozinhas.” (Ana Matias)

O facto de terem podido aprender mais sobre os assuntos relacionados com o seu tema foi 

considerado, por três alunos, como um aspeto dos que mais gostaram: “Foi a quantidade de 

informação que obtive porque havia certas “coisas” que eu desconhecia mas são muito 

importantes.” (Carolina). Para um aluno, a liberdade de poder criar o vídeo sem restrições 

foi o aspeto de que mais gostou: “A liberdade criativa para o fazer e não ter pressão 

me a acabar depressa e a divertir-me.” (Martim). 

Relativamente ao que menos gostaram durante a etapa de construção do vídeo, a 

grande maioria dos alunos (20; 71%) refere ter gostado de tudo, pelo que não 

aspeto de que tenha gostado menos. Os restantes alunos apontam diversos aspetos,
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ei mais nesta atividade foi trabalhar a par com a Mariana Neves porque quando 
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A pesquisa de elementos, ainda que possa ter demorado mais tempo em virtude do pouco 
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nomeadamente: a narração, o programa e o erro que fazia e a edição dos elementos: “O que 

eu gostei menos foi de gravar as minhas falas para o trabalho.” (Mariana Aquino); “Eu não 

gostei muito do programa porque fazia sempre erro.” (Vasco); “O que eu gostei menos foi 

ter de cortar algumas partes da narração e das músicas.” (Ana Teresa). 

 Quando questionados sobre o que sentem ter aprendido com esta atividade, os 

alunos destacam dois aspetos: terem aprendido mais sobre os temas e terem aprendido a 

fazer vídeos utilizando o software em questão: “Sinto que aprendi muito mais sobre a 

poluição e sobre a contribuição dos seres humanos para esta.” (Carolina); “Aprendi como 

se faz um filme e consegui aprender mais sobre a poluição.” (Ana Teresa). Uma aluna 

mencionou ter aprendido a transmitir uma mensagem e o quão difícil isso foi: “Para além de 

aprender a realizar um vídeo, aprendi como se transmite uma mensagem e como é difícil de 

a transmitir.” (Millena). 

 Quando questionados sobre se gostam do vídeo realizado, a maioria dos alunos (21; 

75%) revelou que sim, contudo, oito (38%) consideraram que o mesmo poderia estar melhor. 

Como principais justificações para o facto de gostarem dos vídeos, os alunos referem que 

consideram que o vídeo consegue transmitir a mensagem pretendida, ou que o mesmo revela 

o esforço do grupo para a sua concretização: “Sim, gostei porque ambas esforçámo-nos para 

conseguir fazer bem o vídeo mas mesmo assim acho que ainda conseguíamos fazer melhor.” 

(Amélia); “Sim porque demonstra o quanto trabalhámos a fazer o vídeo.” (Catarina 

Gabriela); “Sim, gostei muito do resultado do vídeo porque senti-me realizada com o 

produto final porque em primeiro eu pensei que não conseguisse realizar o trabalho 

proposto.” (Marta). A criatividade e a capacidade de chocar os outros são aspetos que 

alguns alunos utilizam para justificar o facto de gostarem dos seus vídeos: “Sim, gostei 

bastante pois é um vídeo que acho que consegue claramente transmitir uma mensagem e 

chocar os outros através das imagens que escolhemos.” (Sofia). A má sincronização entre os 

elementos é o aspeto apontado pelos sete alunos que referem não ter gostado do vídeo: “Não 

gostei muito porque as falas não estavam sincronizadas.” (Vasco). 

 A propósito da mensagem que o vídeo transmite, e se a mesma reflete o que os 

alunos idealizaram, a maioria dos alunos (20; 71%) considera que o vídeo construído reflete 

a mensagem que o par queria transmitir, justificando-o com o facto do mesmo ter a 

capacidade de chocar os outros e/ou ser objetivo: “Sim porque tentamos reduzir o mínimo de 

texto para ficar resumido e as pessoas perceberem melhor.” (Ana Matias); “Sim, pois o 

vídeo é muito marcante e triste o que faz com as pessoas percebam que têm de mudar.” (Ana 

Teresa); “Sim porque nós tentámos não só narrar mas também colocar fotos chocantes que 

chamem a atenção ao devido tema.” (Millena); “Sim porque fala no que deve ser falado (é 

objetivo) e tem ao mesmo tempo uma história.” (Joana Freitas). Para 8 alunos (29%) a 
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mensagem que pretendiam transmitir não é refletida através do vídeo produzido, sustentando 

a sua resposta no facto daquela ter resultado pouco explícita: “Não, porque nós podíamos ter 

posto no fim do vídeo algo do género “Por favor não faças poluição”, uma mensagem para 

que as pessoas queiram resolver o problema da poluição.” (Amélia); “Acho que não porque 

o vídeo não tem uma mensagem que se perceba bem, é mais a explicar as coisas.” (Ana 

Lima). 

 Quando questionados sobre o modo como o grupo de trabalho funcionou, a maioria 

dos alunos (27; 94%) considera que o mesmo funcionou bem, apontando razões como: a 

capacidade de ambos ouvirem as ideias do par, mesmo que não concordassem com elas; o 

facto de cada elemento ter realizado o trabalho que lhe competia; o facto de gostarem de 

trabalhar com o colega e/ou de partilharem gostos e interesses: “Eu penso que o grupo de 

trabalho funcionou bem pois cada um fez a sua parte (trabalhávamos em grupo).” (João); 

“Sim, eu acho que funcionou bem pois conseguimos discutir os problemas e cada uma 

conseguiu ouvir e respeitar a opinião da outra.” (Ana Teresa); “Eu acho que funcionou bem 

porque gostamos mais ou menos das mesmas coisas.” (Ana Matias).  

 Foi interessante conhecer a opinião das duas alunas pertencentes ao grupo G1 que, 

inicialmente, apresentou alguns problemas na capacidade de resolução de conflitos: “Acho 

que no princípio não nos dávamos muito bem mas no final tudo funcionou bem.” (Beatriz); 

“No início tivemos alguns problemas mas depois acho que funcionou bem porque 

conseguimos chegar a um acordo e porque as duas mudamos.” (Ana Lima). As duas alunas 

reconhecem os problemas iniciais mas também reconhecem que os conseguiram ultrapassar. 

Curiosamente, e sem que tal fosse percetível para a professora, os elementos do grupo G3 

não se relacionavam particularmente bem; no entanto, os alunos mantiveram durante as aulas 

uma postura bastante correta, trabalhando sempre muito bem, gerindo muito bem o seu 

tempo – foi, por isso, com alguma surpresa que a professora constatou as suas opiniões 

aquando desta questão: “Funcionou bem mas às vezes nós não tínhamos a mesma opinião 

nas coisas mas isso não afetou o trabalho.” (Margarida); “Não gosto muito da minha 

colega mas acho que conseguimos trabalhar bem.” (André). Quanto ao grupo G7, para uma 

das alunas (a aluna que assumiu o papel de não líder) o grupo funcionou bem: “Eu acho que 

funcionou bem porque as duas trabalhamos da mesma forma.” (Amélia) – contudo, para a 

outra aluna tal não aconteceu: “Não. Podia ter funcionado melhor porque acho que 

trabalhei mais que a minha colega.” (Marta); esta foi a única aluna a responder 

negativamente a esta questão. Relativamente ao grupo G15, ambos os elementos 

consideraram que o grupo funcionou bem – não obstante as grandes dificuldades iniciais 

percebidas pela professora, às quais os alunos parecem não ter atribuído muita importância. 
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 Perante a possibilidade de voltar atrás e fazer algo de diferente, a maioria dos alunos 

(24; 86%) considera que o faria, sendo que o aspeto que mais menções obteve foi a narração 

– doze alunos (42%) melhorariam a narração: “Se pudesse voltar atrás fazia de novo a 

narração para não ter tantos erros.” (Joana Ribeiro); a seleção das imagens e vídeos foi 

mencionada por sete alunos (29%): “Se pudesse voltar atrás tinha escolhido imagens que 

fossem mais chocantes para a mensagem passar melhor.” (Ana Machado); cinco alunos 

fariam uma melhor gestão do seu tempo: “Se pudesse voltar atrás eu usaria melhor o nosso 

tempo porque nós tivemos pouco tempo e se soubesse teria trabalhado mais rapidamente.” 

(Mariana Aquino); por último, dois alunos prefeririam utilizar outro programa: “Mudar de 

programa pois as imagens estavam a ser sempre trocadas de ordem (o grande problema do 

nosso vídeo).” (João). Quatro alunos não fariam nada de diferente dado que gostaram do 

modo como trabalharam e do resultado final: “Talvez nada porque fiquei muito contente com 

o resultado final.” (Sofia). 

 Considera a professora investigadora que, de um modo geral, os vídeos estão bons. 

Do ponto de vista da correção científica, os alunos apresentam informação correta – não 

surpreende que assim seja, atendendo a que a etapa de pesquisa e síntese da informação foi 

trabalhada durante algum tempo. No entanto, os aspetos criativos ficaram um pouco aquém 

do esperado. Com efeito, a professora investigadora  não considera que a grande maioria dos 

vídeos se possa incluir numa categoria de vídeos que causem impacto e levem os outros a 

agir. Estão muito focados em conteúdos – e na sua explicação; e menos focados em causar 

impacto, gerar controvérsia e levar à ação. Ainda que os alunos tenham sido 

sistematicamente advertidos nesse sentido – dado que esse era o âmbito do projeto – e, 

inclusive, tendo-lhes sido apresentados alguns exemplos de vídeos que servissem de 

motivação e ilustração, a professora crê que eles não conseguiram libertar-se dos aspetos 

mais científicos, e dar largas à criatividade. Muito possivelmente tal aconteceu pelo facto dos 

alunos não conhecerem o software e as suas potencialidades – a descoberta do mesmo foi 

sucedendo à medida que o vídeo foi sendo construído, num tempo limitado. A professora 

acredita que uma maior familiarização com o software e com as potencialidades do mesmo 

permitiria aos alunos explorar aspetos mais criativos. Também o facto de os alunos não 

terem tido o tempo suficiente para refletir e planear o filme – elaborando um guião sólido – 

poderá ter contribuído para que se concentrassem naquilo em que estavam mais seguros: a 

informação, o conhecimento; e menos nos aspetos que representaram a novidade. 

 A grelha de autoavaliação preenchida pelos alunos e entregue à professora foi-lhes 

devolvida, tendo sido anotada a avaliação realizada por aquela bem como um comentário 

acerca do vídeo de cada par. No apêndice AE apresentam-se alguns exemplos desses 

comentários de feedback. Do apêndice AF constam os vídeos produzidos pelos alunos. 
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5. Etapa De Divulgação 

5.1. Que competências de raciocínio, de comunicação e atitudinais desenvolvem 

os alunos: 

5.1.1. Na sessão de divulgação intraturma? 

 Cada par apresentou o seu vídeo aos colegas – nesta apresentação foi-lhes solicitado 

que explicassem, de um modo geral, em que consistiu o tema do trabalho e qual a mensagem 

que pretenderam transmitir através do vídeo. Ambos os elementos teriam que participar nesta 

apresentação, que tinha como objetivo contextualizar os colegas para o que iam assistir. Foi 

indicado que os alunos deveriam utilizar uma linguagem científica adequada durante a 

apresentação, devendo comunicar de forma clara e objetiva – assim, este momento permitiu 

avaliar, novamente, as competências: utilizar uma linguagem científica adequada e 

comunicar com clareza e objetividade. Os alunos foram advertidos que, após a visualização 

de cada vídeo, teria lugar um breve momento em que os colegas poderiam comentar o 

mesmo, sendo que estes comentários estariam orientados pelos seguintes tópicos: a) 

mensagem – compreensão da mesma, clareza e objetividade; b) impacto do vídeo e potencial 

para provocar, nos outros, mudanças de comportamentos; c) criatividade. Nem todos os 

alunos puderam comentar os filmes dos colegas – o tempo não o permitiria; contudo, a 

professora investigadora procurou que não fossem sempre os mesmos a fazê-lo. 

 Todos os grupos presentes – com exceção de dois, dado que em cada um deles, um 

dos elementos faltou – apresentaram os seus vídeos; contudo, em três grupos apenas um dos 

elementos apresentou o vídeo. Os alunos que não o fizeram referiram ter vergonha de o fazer 

ou então serem da opinião que o/a colega se expressava muito melhor e de uma forma menos 

confusa. Assim, quanto à capacidade de assumir a responsabilidade pela realização das 

tarefas, dos 24 alunos que deveriam ter participado na apresentação dos vídeos, 13% (3 

alunos) não revelaram essa capacidade, nesta aula; os restantes 87% fizeram-no. Foi notório 

que muitos grupos estavam nervosos por apresentarem os seus vídeos – alguns alunos 

levaram papéis com notas para não se esquecerem do que queriam dizer. De um modo geral, 

e tendo apenas em consideração as notas de campo, considera-se que os alunos conseguiram 

fazer uso de uma linguagem científica adequada e comunicaram, de forma clara e objetiva, 

o tema e a mensagem do seu vídeo aos colegas, preparando-se para tal. Houve casos em que 

os alunos, na apresentação que fizeram, anteciparam alguns aspetos que não haviam corrido 

tão bem e, por causa deles, a perceção do vídeo pelos colegas talvez ficasse. Os momentos 

que se geraram após a visualização de cada vídeo foram igualmente importantes, permitindo 

a cada grupo avaliar o impacto do mesmo nos outros, especialmente no que respeita à clareza 

da mensagem que pretendiam transmitir. Esses momentos foram identicamente importantes 



141 

  

para os restantes colegas – pelo facto dos comentários terem que se cingir aos três aspetos já 

mencionados, os alunos concentraram a sua atenção durante a visualização dos vídeos, e 

procuraram analisá-los de uma forma objetiva, partilhando depois as suas apreciações. A 

professora investigadora procurou conduzir cada uma destas discussões posteriores, dando 

oportunidade ao grupo em questão para responder às críticas dos colegas. Foram momentos 

importantes que levaram os grupos a refletir acerca do trabalho produzido e a serem 

confrontados com críticas perante alguns erros – importa notar que todos os grupos 

revelaram uma boa aceitação das mesmas, não se gerando qualquer situação desrespeitosa. 

De referir que os comentários tendiam, naturalmente, a cingir-se aos aspetos técnicos do 

vídeo - de entre os vários abordados, por várias vezes foram mencionados o facto de a 

narração não estar nas melhores condições, a inadequabilidade da música para a perceção da 

mensagem do filme e o facto de haver alguma falta de sincronia entre os vários elementos - 

narração e imagens. A professora, apercebendo-se desta tendência, procurou antecipar estes 

comentários, pedindo depois aos alunos que se concentrassem nos outros aspetos – impacto e 

perceção da mensagem transmitida. Contudo, muitos alunos revelaram dificuldades em fazê-

lo, focando-se, novamente, nos aspetos técnicos. 

5.1.2. Na sessão de divulgação interturma? 

 Estiveram presentes nesta sessão dez alunos do 11.º ano do curso profissional de 

Design Gráfico – correspondentes ao turno que, a essa hora, estaria a ter aula com o 

professor de TIC, que também esteve presente. Cada grupo, tal como havia sucedido na 

sessão intraturma, apresentou o seu vídeo. A professora comunicou aos alunos do curso 

profissional que, para além dos aspetos técnicos, se tentassem focar na perceção da 

mensagem e no potencial de impacto de cada vídeo. Todos os grupos apresentaram os seus 

vídeos, e desta vez os alunos que não quiseram participar na apresentação da sessão anterior, 

fizeram-no. A professora investigadora considera que a responsabilidade perante a tarefa e a 

capacidade de comunicar de forma clara e objetiva, sem incorreções científicas, foram 

manifestadas por todos os alunos – e apesar da novidade da aula, os alunos pareceram menos 

nervosos que na sessão anterior. Os alunos revelaram-se extremamente curiosos quando a 

palavra era tomada pelos colegas do curso profissional; se foi percetível alguma vergonha, 

alguns grupos deixaram também transparecer um sentimento de orgulho quando os 

comentários eram positivos. A sessão decorreu de uma forma muito positiva – e para tal 

contribuiu a postura e atitude dos alunos mais velhos, que encararam aquela oportunidade 

como meio para ensinar os mais novos, e por esse motivo ter-se-ão sentido valorizados, 

adotando uma postura séria, tomando notas enquanto viam os vídeos, e procurando criticar 

de forma construtiva. Tendo em conta a avaliação por eles realizada, de um modo geral, os 

vídeos estavam bons – mas, do ponto de vista técnico havia aspetos a melhorar; a mensagem 
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conseguiu ser transmitida, muito embora os aspetos técnicos possam ter comprometido esta 

transmissão. De um modo geral os alunos valorizaram o trabalho dos grupos, atendendo a 

que aqueles foram os seus primeiros vídeos.  

 Relativamente à capacidade refletir criticamente sobre o seu desempenho, o 

processo e o produto do mesmo, tal como sucedeu nas etapas anteriores, também nesta etapa 

os alunos responderam a um questionário final (apêndice V). Pretendeu-se que os alunos 

refletissem sobre as sessões de divulgação e importância das mesmas, bem como sobre 

aspetos mais específicos relacionados com o ativismo, respondendo às questões de forma 

crítica e fundamentada. A grande maioria dos alunos que respondeu ao questionário 

conseguiu fazê-lo – à semelhança do que aconteceu nos questionários anteriores. 

5.1.3. Na realização das tarefas para a divulgação do projeto na escola e no 

website? 

 Uma vez concluídos, os vídeos foram colocados no website da escola – contudo, a 

professora investigadora considerou importante que os alunos escrevessem um pequeno 

texto com a finalidade de descreverem o seu vídeo assim como a mensagem que ele encerra. 

Esse texto estaria assim disponível no website, agregado ao vídeo correspondente. A tarefa 

de construção dos textos decorreu a pares, em TIC – e através dela foi possível avaliar a 

manifestação de algumas competências do domínio atitudinal. Com efeito, todos os pares de 

trabalho – com exceção dos alunos que não concluíram o vídeo, pertencentes ao G15 – se 

empenharam na construção do texto, revelaram autonomia e souberam gerir o tempo 

disponibilizado para a realização da tarefa. Os alunos demonstraram-se ainda bastante 

entusiasmados com o facto de, através do texto, poderem comunicar com quem fosse ver os 

seus vídeos. Nesse sentido, o seu empenho foi ainda maior. Alguns exemplos dos textos, 

para além de estarem online no website da escola, encontram-se também no apêndice AG. 

 Ainda que os vídeos fossem divulgados através do website, a professora 

investigadora considerou também a necessidade da divulgação poder efetuar-se nos locais da 

escola que os alunos mais frequentam. Nesse sentido foi elaborado, em TIC, um cartaz 

através do qual se pretendeu divulgar os vídeos indicando que os mesmos se encontravam no 

website da escola. Em virtude do pouco tempo disponível para a tarefa de elaboração do 

cartaz, foi opção da professora que aquela se efetuasse de modo conjunto, envolvendo todos 

os alunos da turma. Para tal foram solicitadas a sua colaboração e sugestões à medida que o 

cartaz ia sendo construído e projetado através do datashow. Os alunos quiseram que todos os 

temas trabalhados fossem mencionados, pelo que se optou pela construção de uma nuvem de 

palavras – cada par referiu alguns conceitos/expressões associados aos tópicos dos seus 

vídeos. O empenho dos alunos nesta tarefa foi notório. Após a finalização, o cartaz (figura 



 

24A) foi impresso em diferentes formatos e os alunos colaboraram na sua afixação em vários 

locais da escola. O grafismo do cartaz foi depois utilizado pelo professor de TIC na secção 

de divulgação do projeto no 

projeto. 

 

Figura 24 – Cartaz construído e 

5.2. Que competências de ativismo desenvolvem os alunos?

 A avaliação das três competências de ativismo 

de participar e desenvolver iniciativas que contribuam para a resolução de problemas 

sociais, reconhecer possuir as capacidades para desenvolver iniciativas que contribuam 

para a resolução de problemas sociais

desenvolver iniciativas que contribuam para a resolução de problemas sociais

se na análise das respostas dos alunos a algumas questões do questionário de fim de etapa, 

assim como à análise das notas de campo nas aulas em que a temática 

discutida. Sustentou-se também na análise comparada dos resultados obtidos no questionário 

de ativismo do projeto 

questões 1, 2, 3, 6 e 7 do referido questionário não foram tidas em conta na prese

investigação, pelo que não serão referidos os resultados obtidos a partir das respostas a cada 

uma delas – muito embora os dados figurem no 

em dois momentos: pré projeto (momento I) e pós projeto (momento

primeiro momento foram 27 os alunos a responder, o questionário aplicado no momento II 

foi também realizado pelos mesmos alunos. 

contabilizados nesta etapa da investigação.
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) foi impresso em diferentes formatos e os alunos colaboraram na sua afixação em vários 

da escola. O grafismo do cartaz foi depois utilizado pelo professor de TIC na secção 

de divulgação do projeto no website (figura 24B) – tal ajudou a conferir identidade ao 

Cartaz construído e utilizado para divulgar o projeto (A); secção do website da escola destacando o 

projeto e o grafismo utilizado no cartaz (B). 

5.2. Que competências de ativismo desenvolvem os alunos? 

A avaliação das três competências de ativismo - reconhecer a importância e o dever 

desenvolver iniciativas que contribuam para a resolução de problemas 

reconhecer possuir as capacidades para desenvolver iniciativas que contribuam 

para a resolução de problemas sociais e conhecer meios/formas através dos quais pode 

iciativas que contribuam para a resolução de problemas sociais

se na análise das respostas dos alunos a algumas questões do questionário de fim de etapa, 

assim como à análise das notas de campo nas aulas em que a temática 

se também na análise comparada dos resultados obtidos no questionário 

de ativismo do projeto We Act (apêndice W) – elencados no apêndice 

questões 1, 2, 3, 6 e 7 do referido questionário não foram tidas em conta na prese

investigação, pelo que não serão referidos os resultados obtidos a partir das respostas a cada 

muito embora os dados figurem no apêndice AH. O questionário foi aplicado 

em dois momentos: pré projeto (momento I) e pós projeto (momento II) 

primeiro momento foram 27 os alunos a responder, o questionário aplicado no momento II 

foi também realizado pelos mesmos alunos. Assim, três alunos da turma não foram 

contabilizados nesta etapa da investigação. 

A 

) foi impresso em diferentes formatos e os alunos colaboraram na sua afixação em vários 

da escola. O grafismo do cartaz foi depois utilizado pelo professor de TIC na secção 

tal ajudou a conferir identidade ao 

); secção do website da escola destacando o 

reconhecer a importância e o dever 

desenvolver iniciativas que contribuam para a resolução de problemas 

reconhecer possuir as capacidades para desenvolver iniciativas que contribuam 

conhecer meios/formas através dos quais pode 

iciativas que contribuam para a resolução de problemas sociais – sustentou-

se na análise das respostas dos alunos a algumas questões do questionário de fim de etapa, 

assim como à análise das notas de campo nas aulas em que a temática ativismo mais foi 

se também na análise comparada dos resultados obtidos no questionário 

pêndice AH. De notar que as 

questões 1, 2, 3, 6 e 7 do referido questionário não foram tidas em conta na presente 

investigação, pelo que não serão referidos os resultados obtidos a partir das respostas a cada 

. O questionário foi aplicado 

II) – uma vez que no 

primeiro momento foram 27 os alunos a responder, o questionário aplicado no momento II 

Assim, três alunos da turma não foram 

B 
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5.2.1. Reconhecer a im

que contribuam para a resolução de problemas sociais

 De modo a avaliar o desenvolvimento desta capacidade atendeu

do questionário sobre ativismo que com ela se relacionam: qu

Considerando-as conjuntamente, c

discordo totalmente, DT; discordo parcialmente, DP; concordo parcialmente, CP; concordo 

totalmente, CT - e converteram

25). É possível constatar

no questionário pós-projeto são muito ténues 

evolução positiva relativamente à 

que devem participar e desenvolver iniciativas que contribuam para resolver problemas 

sociais. Contudo, é de assinalar que, de um modo geral, os alunos pareciam já reconhecer 

esta importância e este dev

das notas de campo tomadas após a aula em que o projeto foi apresentado. Com efeito, nessa 

aula os alunos manifestaram preocupação face às questões ambientais visadas na 

apresentação em Powerpoint

relacionadas com a poluição. Contudo, não só manifestaram preocupação como referiram ser 

dever de todos nós – eles incluídos 

que devem ser resolvidas. Quando, em aula, os alunos foram questionados sobre quais as 

capacidades e os meios para se desenvolverem tais ações, tenderam a dar

resposta à segunda questão (meios) 

manifestações, os cartazes e os vídeos colocados 

desenvolver aquelas ações. De referir que a participação dos alunos nest

informal foi elevada – 

aqueles assuntos. 

 

 

 

 

 

Figura 25 – Frequências relativas do somatório dos resultados obtidos nas questões 8, 9 e 10 dos questionários 
pré e pós projeto sobre ativismo, afins da competência “Reconhecer a importância e o dever de participar e 

desenvolver iniciativas que contribuam para a resolução de problemas sociais”, atendendo às quatro categorias 
apresentadas: CT – Concordo totalmente; CP 
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Categorias

Questionário pré-projeto Questionário pós-projeto

Reconhecer a importância e o dever de participar e desenvolver iniciativas 

contribuam para a resolução de problemas sociais. 

De modo a avaliar o desenvolvimento desta capacidade atendeu

do questionário sobre ativismo que com ela se relacionam: questões oito, nove e dez. 

conjuntamente, calcularam-se as ocorrências totais em cada categoria

discordo totalmente, DT; discordo parcialmente, DP; concordo parcialmente, CP; concordo 

e converteram-se as frequências absolutas em frequências relativas (

É possível constatar que as diferenças entre os resultados no questionário pré

projeto são muito ténues – ainda assim, parece ter ocorrido uma ligeira 

evolução positiva relativamente à capacidade dos alunos reconhecerem que é importante e 

que devem participar e desenvolver iniciativas que contribuam para resolver problemas 

Contudo, é de assinalar que, de um modo geral, os alunos pareciam já reconhecer 

esta importância e este dever mesmo antes de o projeto ter lugar – tal é corroborado a partir 

das notas de campo tomadas após a aula em que o projeto foi apresentado. Com efeito, nessa 

aula os alunos manifestaram preocupação face às questões ambientais visadas na 

owerpoint e suscitadas pela análise das diferentes imagens reveladas e 

relacionadas com a poluição. Contudo, não só manifestaram preocupação como referiram ser 

eles incluídos – garantir que tais situações não ocorram

devem ser resolvidas. Quando, em aula, os alunos foram questionados sobre quais as 

capacidades e os meios para se desenvolverem tais ações, tenderam a dar

resposta à segunda questão (meios) – tendo referido, por diversas vezes, que as 

manifestações, os cartazes e os vídeos colocados online seriam uma boa forma de 

desenvolver aquelas ações. De referir que a participação dos alunos nest

 pareceram ficar entusiasmados por poderem dar a sua opinião sobre 

 

Frequências relativas do somatório dos resultados obtidos nas questões 8, 9 e 10 dos questionários 
pré e pós projeto sobre ativismo, afins da competência “Reconhecer a importância e o dever de participar e 

niciativas que contribuam para a resolução de problemas sociais”, atendendo às quatro categorias 
Concordo totalmente; CP – Concordo parcialmente; DT – Discordo totalmente; DP 

Discordo parcialmente; n=27. 

portância e o dever de participar e desenvolver iniciativas 

De modo a avaliar o desenvolvimento desta capacidade atendeu-se às três questões 

estões oito, nove e dez. 

as ocorrências totais em cada categoria - 

discordo totalmente, DT; discordo parcialmente, DP; concordo parcialmente, CP; concordo 

as em frequências relativas (figura 

que as diferenças entre os resultados no questionário pré-projeto e 

ainda assim, parece ter ocorrido uma ligeira 

capacidade dos alunos reconhecerem que é importante e 

que devem participar e desenvolver iniciativas que contribuam para resolver problemas 

Contudo, é de assinalar que, de um modo geral, os alunos pareciam já reconhecer 

tal é corroborado a partir 

das notas de campo tomadas após a aula em que o projeto foi apresentado. Com efeito, nessa 

aula os alunos manifestaram preocupação face às questões ambientais visadas na 

e suscitadas pela análise das diferentes imagens reveladas e 

relacionadas com a poluição. Contudo, não só manifestaram preocupação como referiram ser 

arantir que tais situações não ocorram ou, ocorrendo, 

devem ser resolvidas. Quando, em aula, os alunos foram questionados sobre quais as 

capacidades e os meios para se desenvolverem tais ações, tenderam a dar, preferencialmente, 

tendo referido, por diversas vezes, que as 

seriam uma boa forma de 

desenvolver aquelas ações. De referir que a participação dos alunos neste diálogo mais 

ficar entusiasmados por poderem dar a sua opinião sobre 

Frequências relativas do somatório dos resultados obtidos nas questões 8, 9 e 10 dos questionários 
pré e pós projeto sobre ativismo, afins da competência “Reconhecer a importância e o dever de participar e 

niciativas que contribuam para a resolução de problemas sociais”, atendendo às quatro categorias 
Discordo totalmente; DP – 



 

Aprendizagem

Mudança comportamental

Mostrar o trabalho desenvolvido

Conhecer as opiniões

Ajuda à divulgação

 A análise das respostas à ques

divulgares (mostrares) o teu vídeo a familiares, amigos ou outras pessoas?

também contribuir para a avaliação da presente competência. Todos os alunos que 

responderam ao questionário (27) consideraram importante que essa divulgação ocorresse, 

justificando-o através de diferentes aspetos, agrupados em cinco categorias 

mudança comportamental

divulgação (figura 26). Casos houve em que um aluno utilizou mais do que um aspeto para 

fundamentar a sua resposta 

argumento de que a divulgação dos vídeos pode levar a que as outras pessoas aprendam mais 

sobre os temas e, assim, poluam menos (categoria 

ocorrências (16; 50%); por outro lado, essa divulgação pode também lev

comportamentos (categoria 

ocorrências (22%); a importância da divulgação prende

poderem dar a conhecer aos outros o resultado do seu trabalho no proje

o trabalho desenvolvido

modo, poderão ficar a conhecer as opiniões dos outros sobre o seu trabalho (categoria 

conhecer as opiniões); dois alunos (6%) consideram que, dess

poderão ajudar a divulgar os seus vídeos (categoria 

respostas ilustram o mencionado: 

pessoas das consequências da poluição e quanto mais div

Aquino); “Porque ficam a saber o que é poluição e veem o que foi o meu trabalho do 2º 

período, das disciplinas de ciências e TIC.” (Amélia); “Acho importante porque ao divulgar 

a outras pessoas podem aprender e mudar as suas 

“Pois assim podemos saber o que os nossos familiares acham do vídeo, e estes podem 

divulgar também a outras pessoas.” (Sofia).

 

 

 

 

Figura 26 – Resultados obtidos na questão “Achas importante divulgares (mostrares) o teu vídeo a familiares, 
amigos ou outras pessoas? Porquê?” do questionário de fim de etapa; n=32.

 Com base nestes resultados parece poder inferir

importância de divulgar o seu trabalho 

de qualquer iniciativa que vise contribuir para a resolução de problemas sociais. Contudo, 

atendendo às suas respostas, apenas as ocorrências nas categorias 

comportamental e ajuda 

145 

 

7

5

2

2

Aprendizagem
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Mostrar o trabalho desenvolvido

Conhecer as opiniões

Ajuda à divulgação

A análise das respostas à questão do questionário final de etapa “

divulgares (mostrares) o teu vídeo a familiares, amigos ou outras pessoas?

também contribuir para a avaliação da presente competência. Todos os alunos que 

responderam ao questionário (27) consideraram importante que essa divulgação ocorresse, 

o através de diferentes aspetos, agrupados em cinco categorias 

comportamental, mostrar o trabalho desenvolvido, conhecer as opiniões

). Casos houve em que um aluno utilizou mais do que um aspeto para 

fundamentar a sua resposta – por esse motivo contabilizaram-se 32 ocorr

argumento de que a divulgação dos vídeos pode levar a que as outras pessoas aprendam mais 

sobre os temas e, assim, poluam menos (categoria aprendizagem) representou metade das 

ocorrências (16; 50%); por outro lado, essa divulgação pode também lev

comportamentos (categoria mudança comportamental) – argumento presente em sete 

ocorrências (22%); a importância da divulgação prende-se também com o facto de os alunos 

poderem dar a conhecer aos outros o resultado do seu trabalho no proje

o trabalho desenvolvido; cinco ocorrências; 16%); dois alunos (6%) mencionam que, desse 

modo, poderão ficar a conhecer as opiniões dos outros sobre o seu trabalho (categoria 

); dois alunos (6%) consideram que, dessa forma, as outras pessoas 

poderão ajudar a divulgar os seus vídeos (categoria ajuda à divulgação

respostas ilustram o mencionado: “Porque os nossos vídeos têm o propósito de alertar as 

pessoas das consequências da poluição e quanto mais divulgado for melhor é!” (Mariana 

Aquino); “Porque ficam a saber o que é poluição e veem o que foi o meu trabalho do 2º 

período, das disciplinas de ciências e TIC.” (Amélia); “Acho importante porque ao divulgar 

a outras pessoas podem aprender e mudar as suas atitudes e não poluir o mundo.” (João); 

“Pois assim podemos saber o que os nossos familiares acham do vídeo, e estes podem 

divulgar também a outras pessoas.” (Sofia). 

Resultados obtidos na questão “Achas importante divulgares (mostrares) o teu vídeo a familiares, 
amigos ou outras pessoas? Porquê?” do questionário de fim de etapa; n=32.

Com base nestes resultados parece poder inferir-se que os alunos reconhecem a 

ortância de divulgar o seu trabalho – essa divulgação constitui uma fase/etapa importante 

de qualquer iniciativa que vise contribuir para a resolução de problemas sociais. Contudo, 

atendendo às suas respostas, apenas as ocorrências nas categorias aprendiza

ajuda à divulgação (25 ocorrências no total; 78%) se poderão relacionar, 

16

tão do questionário final de etapa “Achas importante 

divulgares (mostrares) o teu vídeo a familiares, amigos ou outras pessoas? Porquê?” pode 

também contribuir para a avaliação da presente competência. Todos os alunos que 

responderam ao questionário (27) consideraram importante que essa divulgação ocorresse, 

o através de diferentes aspetos, agrupados em cinco categorias – aprendizagem, 

conhecer as opiniões, ajuda à 

). Casos houve em que um aluno utilizou mais do que um aspeto para 

se 32 ocorrências. O 

argumento de que a divulgação dos vídeos pode levar a que as outras pessoas aprendam mais 

) representou metade das 

ocorrências (16; 50%); por outro lado, essa divulgação pode também levar à alteração de 

argumento presente em sete 

se também com o facto de os alunos 

poderem dar a conhecer aos outros o resultado do seu trabalho no projeto (categoria mostrar 

; cinco ocorrências; 16%); dois alunos (6%) mencionam que, desse 

modo, poderão ficar a conhecer as opiniões dos outros sobre o seu trabalho (categoria 

a forma, as outras pessoas 

ajuda à divulgação). As seguintes 

“Porque os nossos vídeos têm o propósito de alertar as 

ulgado for melhor é!” (Mariana 

Aquino); “Porque ficam a saber o que é poluição e veem o que foi o meu trabalho do 2º 

período, das disciplinas de ciências e TIC.” (Amélia); “Acho importante porque ao divulgar 

atitudes e não poluir o mundo.” (João); 

“Pois assim podemos saber o que os nossos familiares acham do vídeo, e estes podem 

Resultados obtidos na questão “Achas importante divulgares (mostrares) o teu vídeo a familiares, 
amigos ou outras pessoas? Porquê?” do questionário de fim de etapa; n=32. 

se que os alunos reconhecem a 

essa divulgação constitui uma fase/etapa importante 

de qualquer iniciativa que vise contribuir para a resolução de problemas sociais. Contudo, 

aprendizagem, mudança 

(25 ocorrências no total; 78%) se poderão relacionar, 
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de um modo mais imediato e direto, com a competência em questão. As restantes categorias 

relacionam-se mais com o próprio aluno – demonstração do seu trabalho/esforço e 

reconhecimento do mesmo – do que com o propósito de influenciar os outros. 

5.2.2. Reconhecer possuir as capacidades para desenvolver iniciativas que 

contribuam para a resolução de problemas sociais. 

 De modo a avaliar o desenvolvimento desta capacidade nos alunos atendeu-se às três 

questões do questionário sobre ativismo que com ela se relacionam: questões quatro, cinco e 

onze; atendeu-se igualmente às notas de campo tomadas após as aulas em que foi discutido o 

tópico ativismo. No que respeita ao questionário, procedeu-se tal como para a avaliação da 

competência anterior, obtendo-se os resultados apresentados na figura 27. A partir da sua 

análise constata-se que parece ter ocorrido uma evolução positiva – os alunos, de um modo 

geral, consideram que possuem capacidades para desenvolver iniciativas que contribuam 

para a resolução de problemas sociais – o número de respostas nas categorias DT e DP 

diminuiu; o número de respostas nas categorias CP e CT aumentou. Contudo, apesar da 

evolução positiva, muitos alunos ainda não concordam totalmente com a proposição, 

podendo tal ser revelador de alguma insegurança ou falta de confiança nas suas capacidades. 

Igual perceção foi sentida pela professora aquando das aulas em que se discutiu o tópico 

ativismo – mais concretamente na aula em que o projeto foi apresentado, e na aula em que se 

fez o ponto de situação do mesmo. Com efeito, os alunos – não obstante considerarem que 

todos devem colaborar e desenvolver iniciativas que visem resolver problemas ambientais 

(concretamente relacionados com a poluição, dado que se tratou do tópico em estudo) – 

apresentaram algumas dúvidas quanto à sua efetiva capacidade para as desenvolver. A início 

fugiram um pouco a essa questão – havendo alunos a referir que sendo mais novos não têm o 

mesmo poder dos adultos; contudo, é interessante verificar que alguns alunos não 

concordaram com esta posição dos colegas, havendo mesmo quem referisse a expressão a 

união faz a força. De notar que mais perto do final do projeto – mas ainda antes da etapa de 

divulgação – os alunos pareceram sentir-se mais confiantes na posse daquelas capacidades, 

referindo como exemplo o projeto em que estavam envolvidos. No entanto, manifestaram 

também a dúvida se, sem a ajuda dos professores, conseguiriam cumpri-lo sozinhos. 
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Figura 27 – Frequências relativas do somatório dos resultados obtidos nas questões 4, 5 e 11 dos questionários 
pré e pós projeto sobre ativismo, afins da competência “Reconhecer possuir as capacidades para desenvolver 

iniciativas que contribuam para a resolução de problemas sociais”, atendendo às quatro categorias 
apresentadas: CT – Concordo totalmente; CP 

 Os resultados obtidos a partir da análise das respostas às questões do questionário de 

fim de etapa “Pensas que o teu vídeo, e os dos teus colegas, poderá ter algum impacto nas 

outras pessoas, levando

mais alertadas para as questões da poluição?” 

mudar, nem que seja um pouco, a sociedade 

otimistas e confiantes. A maioria dos alunos (25; 93%) considera possív

tenham impacto nos outros, conseguindo alterar comportamentos e/ou alertar para as 

questões da poluição –

possibilidade: “Penso que irá causar impacto, mas não sei se farão

poluição, pelo menos ficarão mais alertados e avisados sobre a poluição e as suas 

consequências.” (Rodrigo); “Penso que sim, um pouco, se os vídeos forem divulgados. Mas 

não sei se as pessoas mudariam as suas atitudes.” (Ana Lima)

testemunhos de alguns dos alunos mais otimistas: 

que tenham sido bastante esclarecedores e que possa ter influência nas pessoas para não 

poluírem.” (Sofia); “Sim pois somos “crianças” e mudamos a

acho que as pessoas poderão mudar as suas atitudes também.” (Carolina)

segunda questão, a maioria dos alunos (20; 74%) considera que, com o projeto desenvolvido, 

conseguiu mudar, nem que seja um pouco, a socieda

apontam as seguintes: a) as pessoas aprenderam mais sobre poluição; b) as pessoas agora 

terão mais cuidado; c) os vídeos causaram impacto nos outros. Testemunhos: 

que até cheguei a chocar as pessoas que viram

de alertar e mudar a sociedade.” (Mariana Neves); “Penso que sim, porque já vejo os 

pequenos papéis que as pessoas atiram para o ar e depois penso e se milhares estiverem a 

fazer o mesmo! Então digo

pessoas que viram o vídeo deixaram de poluir, a sociedade muda muito e para melhor.” 

(Ana Matias). Quatro alunos (15%) consideram que, não obstante o projeto desenvolvido, 
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Frequências relativas do somatório dos resultados obtidos nas questões 4, 5 e 11 dos questionários 
pré e pós projeto sobre ativismo, afins da competência “Reconhecer possuir as capacidades para desenvolver 

ivas que contribuam para a resolução de problemas sociais”, atendendo às quatro categorias 
Concordo totalmente; CP – Concordo parcialmente; DT – Discordo totalmente; DP 

Discordo parcialmente; n=27. 

Os resultados obtidos a partir da análise das respostas às questões do questionário de 

Pensas que o teu vídeo, e os dos teus colegas, poderá ter algum impacto nas 

outras pessoas, levando-as a mudar os seus comportamentos e a poluir menos / ou

mais alertadas para as questões da poluição?” e “Pensas que com este projeto conseguiste 

mudar, nem que seja um pouco, a sociedade em que vives? Porquê?” 

otimistas e confiantes. A maioria dos alunos (25; 93%) considera possív

tenham impacto nos outros, conseguindo alterar comportamentos e/ou alertar para as 

– apenas dois alunos (7%) revelam possuir dúvidas quanto a essa 

“Penso que irá causar impacto, mas não sei se farão

poluição, pelo menos ficarão mais alertados e avisados sobre a poluição e as suas 

consequências.” (Rodrigo); “Penso que sim, um pouco, se os vídeos forem divulgados. Mas 

não sei se as pessoas mudariam as suas atitudes.” (Ana Lima). A tít

testemunhos de alguns dos alunos mais otimistas: “Sim, sem dúvida. Os nossos vídeos, penso 

que tenham sido bastante esclarecedores e que possa ter influência nas pessoas para não 

poluírem.” (Sofia); “Sim pois somos “crianças” e mudamos as nossas atitudes, por isso 

acho que as pessoas poderão mudar as suas atitudes também.” (Carolina)

maioria dos alunos (20; 74%) considera que, com o projeto desenvolvido, 

conseguiu mudar, nem que seja um pouco, a sociedade em que vive 

apontam as seguintes: a) as pessoas aprenderam mais sobre poluição; b) as pessoas agora 

terão mais cuidado; c) os vídeos causaram impacto nos outros. Testemunhos: 

que até cheguei a chocar as pessoas que viram o meu vídeo; mas penso que serão capazes 

de alertar e mudar a sociedade.” (Mariana Neves); “Penso que sim, porque já vejo os 

pequenos papéis que as pessoas atiram para o ar e depois penso e se milhares estiverem a 

fazer o mesmo! Então digo-lhes para apanhar.” (Carolina); “Sim porque se todas as 

pessoas que viram o vídeo deixaram de poluir, a sociedade muda muito e para melhor.” 

Quatro alunos (15%) consideram que, não obstante o projeto desenvolvido, 

Frequências relativas do somatório dos resultados obtidos nas questões 4, 5 e 11 dos questionários 
pré e pós projeto sobre ativismo, afins da competência “Reconhecer possuir as capacidades para desenvolver 

ivas que contribuam para a resolução de problemas sociais”, atendendo às quatro categorias 
Discordo totalmente; DP – 

Os resultados obtidos a partir da análise das respostas às questões do questionário de 

Pensas que o teu vídeo, e os dos teus colegas, poderá ter algum impacto nas 

as a mudar os seus comportamentos e a poluir menos / ou a ficarem 

“Pensas que com este projeto conseguiste 

 revelam alunos mais 

otimistas e confiantes. A maioria dos alunos (25; 93%) considera possível que os seus vídeos 

tenham impacto nos outros, conseguindo alterar comportamentos e/ou alertar para as 

apenas dois alunos (7%) revelam possuir dúvidas quanto a essa 

“Penso que irá causar impacto, mas não sei se farão algo para mudar a 

poluição, pelo menos ficarão mais alertados e avisados sobre a poluição e as suas 

consequências.” (Rodrigo); “Penso que sim, um pouco, se os vídeos forem divulgados. Mas 

A título de exemplo, os 

“Sim, sem dúvida. Os nossos vídeos, penso 

que tenham sido bastante esclarecedores e que possa ter influência nas pessoas para não 

s nossas atitudes, por isso 

acho que as pessoas poderão mudar as suas atitudes também.” (Carolina). Relativamente à 

maioria dos alunos (20; 74%) considera que, com o projeto desenvolvido, 

de em que vive – como justificações 

apontam as seguintes: a) as pessoas aprenderam mais sobre poluição; b) as pessoas agora 

terão mais cuidado; c) os vídeos causaram impacto nos outros. Testemunhos: “Sim; penso 

o meu vídeo; mas penso que serão capazes 

de alertar e mudar a sociedade.” (Mariana Neves); “Penso que sim, porque já vejo os 

pequenos papéis que as pessoas atiram para o ar e depois penso e se milhares estiverem a 

ar.” (Carolina); “Sim porque se todas as 

pessoas que viram o vídeo deixaram de poluir, a sociedade muda muito e para melhor.” 

Quatro alunos (15%) consideram que, não obstante o projeto desenvolvido, 
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não conseguiram mudar a sociedade em que vivem dado que ainda não tiveram oportunidade 

para divulgar o seu vídeo – tal pressupõe que, se o divulgarem, consideram que o 

conseguirão fazer. Testemunhos: “Ainda não porque os vídeos ainda não foram divulgados 

o suficiente para mudar as coisas.” (Catarina Inês); “Penso que ainda não mas quando o 

vídeo for mais divulgado acho que poderá vir a mudar um pouco porque para as pessoas 

mais velhas que nós deve ter impacto que pessoas com a nossa idade fazerem vídeos 

relacionados com temas que prejudicam o planeta.” (Ana Lima). Três alunos (11%) não 

sabem se o projeto que desenvolveram foi capaz de mudar a sociedade ao seu redor, 

justificando que existem pessoas que não se interessam pelos temas trabalhados, ou então 

que já existem tantos vídeos na internet, e mesmo assim o mundo não parece melhorar: “Não 

sei porque nem todas as pessoas ligam ao que pode acontecer se a poluição aumentar cada 

vez mais, mas também há as pessoas que se importam e se calhar já mudaram os seus 

hábitos.” (Mariana Silva); “Sinceramente não sei, já vi tantos vídeos na internet e o mundo 

cada vez vai piorando mais, mas penso que talvez consigamos mudar um pouco, falando 

mais, mostrando mais as desgraças ambientais, pode ser que consigamos comovê-las.” 

(Tânia). 

5.2.3. Conhecer meios/formas através dos quais pode desenvolver iniciativas que 

contribuam para a resolução de problemas sociais. 

De modo a avaliar o desenvolvimento desta competência atendeu-se às notas de 

campo e à décima segunda questão do questionário sobre ativismo – as frequências absolutas 

para cada categoria foram convertidas em frequências relativas, apresentadas na figura 28. A 

partir da sua análise verifica-se ter ocorrido uma evolução bastante positiva – o número de 

respostas para as categorias DT e DP reduziu de forma acentuada, revelando que os alunos, 

na sua grande maioria, concordam com a preposição, pelo menos em parte. De 45% de 

respostas associadas à categoria discordo evoluiu-se para apenas 7%; de 55% de respostas 

associadas à categoria concordo, evoluiu-se para 93% (ainda que nestas, a maioria diga 

respeito ao concordo parcialmente). Apesar de ainda existirem muitos alunos que não 

concordam totalmente com a afirmação - concordando apenas em parte - os resultados 

apontam para uma evolução bastante positiva na capacidade dos alunos reconhecerem que 

conhecem formas de atuar e desenvolver iniciativas que contribuam para a resolução de 

problemas sociais.  
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Figura 28 – Frequências relativas do somatório dos resultados obtidos na questão 12 dos
pós projeto sobre ativismo, afim da competência “Conhecer meios/formas através dos quais pode desenvolver 

iniciativas que contribuam para a resolução de problemas sociais”, atendendo às quatro categorias 
apresentadas: CT – Concordo tot

 Quando, no questionário sobre ativismo,

manifestado concordar (parcial ou totalmente) com a afirmação da décima segunda que

“ Conheço formas de influenciar as decisões dos cidadãos sobre problemas sociais 

relacionados com o ambiente

todos o fizeram. Com efeito, no questionário pré projeto, dos 15 alunos que assinalaram 

concordar (parcial ou totalmente) com a questão, apenas oito deram exemplos; no 

questionário pós projeto, em 25 a

organizados em cinco categorias 

figura 29. De referir que alguns alunos, na mesma resposta, indicaram mais do que um 

exemplo, pelo que o total de o

ultrapassará o número de respondentes 

 

 

 

 

 

 

Figura 29 – Frequência relativa das categorias de exemplos dados pelos alunos na questão 12 do questionário 
sobre ativismo; MI – questionário aplicado no momento I pré projeto (n=12); MII 

 A partir da análise da 

fase pré projeto, algumas formas de ação no sentido de influenciarem as decisões dos 

cidadãos sobre problemas sociais relacionados com o ambiente 

do projeto, e seguramente influenciados por ele, a maioria dos alunos dá como exemplo a 
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Frequências relativas do somatório dos resultados obtidos na questão 12 dos
pós projeto sobre ativismo, afim da competência “Conhecer meios/formas através dos quais pode desenvolver 

iniciativas que contribuam para a resolução de problemas sociais”, atendendo às quatro categorias 
Concordo totalmente; CP – Concordo parcialmente; DT – Discordo totalmente; DP 

Discordo parcialmente; n=27. 

, no questionário sobre ativismo, se solicitou aos alunos

manifestado concordar (parcial ou totalmente) com a afirmação da décima segunda que

Conheço formas de influenciar as decisões dos cidadãos sobre problemas sociais 

relacionados com o ambiente”  que indicassem exemplos de formas/meios para tal, nem 

todos o fizeram. Com efeito, no questionário pré projeto, dos 15 alunos que assinalaram 

concordar (parcial ou totalmente) com a questão, apenas oito deram exemplos; no 

questionário pós projeto, em 25 alunos, 18 indicaram exemplos. Os exemplos dados foram 

organizados em cinco categorias – as frequências absolutas das mesmas apresentam

De referir que alguns alunos, na mesma resposta, indicaram mais do que um 

exemplo, pelo que o total de ocorrências, em cada momento de aplicação do questionário, 

ssará o número de respondentes que, efetivamente, exemplificou.

Frequência relativa das categorias de exemplos dados pelos alunos na questão 12 do questionário 
questionário aplicado no momento I pré projeto (n=12); MII – questionário aplicado no 

momento II pós projeto (n=19) 

A partir da análise da figura 29 verifica-se que os alunos revelam conhecer, já numa 

fase pré projeto, algumas formas de ação no sentido de influenciarem as decisões dos 

cidadãos sobre problemas sociais relacionados com o ambiente – contudo, após a realiza

do projeto, e seguramente influenciados por ele, a maioria dos alunos dá como exemplo a 
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Frequências relativas do somatório dos resultados obtidos na questão 12 dos questionários pré e 
pós projeto sobre ativismo, afim da competência “Conhecer meios/formas através dos quais pode desenvolver 

iniciativas que contribuam para a resolução de problemas sociais”, atendendo às quatro categorias 
Discordo totalmente; DP – 

aos alunos que haviam 

manifestado concordar (parcial ou totalmente) com a afirmação da décima segunda questão 

Conheço formas de influenciar as decisões dos cidadãos sobre problemas sociais 

que indicassem exemplos de formas/meios para tal, nem 

todos o fizeram. Com efeito, no questionário pré projeto, dos 15 alunos que assinalaram 

concordar (parcial ou totalmente) com a questão, apenas oito deram exemplos; no 

lunos, 18 indicaram exemplos. Os exemplos dados foram 

as frequências absolutas das mesmas apresentam-se na 

De referir que alguns alunos, na mesma resposta, indicaram mais do que um 

corrências, em cada momento de aplicação do questionário, 

que, efetivamente, exemplificou. 

Frequência relativa das categorias de exemplos dados pelos alunos na questão 12 do questionário 
questionário aplicado no 

se que os alunos revelam conhecer, já numa 

fase pré projeto, algumas formas de ação no sentido de influenciarem as decisões dos 

contudo, após a realização 

do projeto, e seguramente influenciados por ele, a maioria dos alunos dá como exemplo a 
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possibilidade de realização de um vídeo/documentário/apresentação e posterior divulgação 

através da internet. Com efeito, muitos alunos mencionaram o projeto de TIC/poluição para 

ilustrar o exemplo referido, como se pode constatar na seguinte resposta: “Como fizemos na 

aula de TIC, poderíamos apresentar vídeos.” (Sofia). A menção ao projeto não se 

circunscreveu ao questionário – também na aula em que se fez o ponto de situação do 

mesmo os alunos, perante a questão colocada pela professora investigadora referente aos 

meios e formas de ação, referiram, na sua grande maioria o projeto de construção de um 

vídeo e posterior divulgação via internet como um bom exemplo.  

 Considerando as respostas à questão “Qual te parece ser a melhor forma de o 

fazeres [divulgares o teu vídeo]?” do questionário de fim de etapa, os alunos fazem menção 

a diferentes estratégias, cinco das quais implicam, diretamente, a utilização da internet: 

através de redes sociais, ou através da partilha do website da escola. São vários os alunos a 

mencionar a estratégia de juntar a família em casa e divulgar o seu vídeo quando todos 

estiverem reunidos. A grande maioria das estratégias mencionadas são, efetivamente, fáceis 

de concretizar – e, uma vez que a maioria dos alunos, de acordo com as notas de campo 

recolhidas, tem acesso a redes sociais e possui um perfil em pelo menos uma delas 

(maioritariamente o facebook), a possibilidade de divulgação através desses meios depende 

única e exclusivamente deles. Os seguintes testemunhos ilustram o referido: “A melhor 

forma de o divulgar, acho que é publicá-lo, como já fiz no youtube.” (Rodrigo); “No 

youtube e outras redes sociais, e também em casa para a família ver.” (Martim); “Acho que 

a melhor forma de o fazer é pelo facebook porque há milhões de pessoas que usam o 

facebook.” (Vasco); “Passar a palavra e talvez pedir aos meus pais que divulguem os vídeos 

(por exemplo, falarem deles aos colegas ou amigos). Divulgar também noutras redes 

sociais.” (Carolina). 

5.3. Que apreciações fazem os alunos sobre as sessões de divulgação? 

 Relativamente à sessão de divulgação intraturma, todos os alunos (27; 100%) 

consideraram importante que os colegas de turma pudessem ver os seus vídeos, tendo 

justificado com diferentes aspetos – vários alunos justificaram com mais do que um aspeto. 

Os alunos valorizaram, sobretudo, o facto de terem podido aprender com as críticas dos 

colegas; valorizaram, igualmente, o facto de terem podido aprender mais sobre os outros 

temas; o facto de terem percebido o impacto do vídeo nos outros foi também mencionado. 

Os seguintes testemunhos ilustram estes aspetos: “Sim, foi importante pois ao divulgarmos 

os vídeos todos nós pudemos receber críticas e comentários dos nossos colegas e perceber, 

de cada grupo, o impacto que o vídeo tinha.” (Sofia); “Sim porque assim sabemos o que 

acharam do nosso vídeo e conseguimos passar a mensagem deste vídeo para várias 

pessoas.” (Mafalda); “Foi importante porque queria saber o que os meus colegas de turma 
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acharam do vídeo que eu e o Martim fizemos, e se iriam perceber a mensagem.” (Catarina 

Inês); “Sim. Porque assim nós podemos encontrar erros e podemos ajudar uns aos outros. E 

foi o meio de perceber o tema poluição, assim como a combater.” (Duarte). 

 No que respeita à sessão de divulgação interturma, todos os alunos (27; 100%) 

consideraram importante que os alunos do curso profissional pudessem ver os seus vídeos – 

o aspeto mais vezes referido que sustentava esta importância dizia respeito à possibilidade 

dos alunos mais velhos criticarem os vídeos, de forma construtiva. A importância da 

divulgação sustentava-se, em seguida, na oportunidade para os alunos perceberem se o seu 

vídeo havia conseguido transmitir a mensagem pretendida. Outros aspetos mencionados 

disseram respeito à oportunidade de divulgação, à possibilidade de aprenderem sobre os 

temas e, por último, à possibilidade dos alunos mais velhos alertarem outros e ajudarem a 

divulgar os vídeos. Os seguintes testemunhos ilustram o referido: “Sim, porque assim eles 

aprenderam mais coisas sobre poluição e aprenderam o que podem e o que não podem 

fazer.” (Vasco); “Sim, foi importante porque eles, como não estão dentro do assunto, podem 

dizer se o filme transmitiu bem a mensagem e se perceberam do que se tratava e o que 

podemos fazer para melhorar.” (Tânia); “Sim, primeiro para divulgarmos o vídeo, e 

segundo, como eles não têm ciências, queria ver qual era o impacto que os nossos vídeos 

lhes causaram.” (Martim); “Sim porque são mais pessoas para divulgar o vídeo.” (André). 

6. Questionário/Teste de Diagnóstico 

 O teste de diagnóstico foi um instrumento utilizado com dois objetivos: averiguar 

que conhecimentos possuíam, à partida, os alunos; e avaliar o impacto do projeto na 

capacidade dos alunos adquirirem conhecimento substantivo sobre os temas trabalhados. 

Para esse efeito, o mesmo teste foi aplicado em dois momentos distintos: o primeiro, a 1 de 

fevereiro, e o segundo, a 17 de maio – os alunos nunca souberam que os iriam realizar; o 

primeiro teste não foi devolvido aos alunos. No primeiro momento o teste foi aplicado a 29 

alunos, dado que uma aluna faltou. Assim, e no sentido de cumprir o segundo objetivo 

mencionado, o resultado do teste desta aluna, no segundo momento, não foi tido em 

consideração para efeitos de comparação. O teste de diagnóstico, corrigido, encontra-se 

presente no apêndice J. 

 O teste foi formulado atendendo às principais conceções alternativas que os alunos 

tendem a possuir relacionadas com o tópico “poluição”. Consistiu em 40 afirmações que os 

alunos teriam que classificar como verdadeiras ou falsas. Os principais tópicos abordados 

diziam respeito aos três subtipos de poluição que seriam alvo do projeto: poluição do ar, do 

solo e da água; dado que os temas relacionados com a poluição atmosférica são, 

normalmente, aqueles em que os alunos mais dificuldades possuem, os subtópicos 
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Questões

Momento I Momento II

específicos efeito de estufa, aquecimento global, camada de ozono e chuvas ácidas foram 

também considerados. Várias questões disseram respeito ao mesmo tópico, embora 

estivessem diferentemente formuladas. 

 De forma a realizar uma análise global dos resultados obtidos – e ter a perceção das 

questões/tópicos que maiores dificuldades apresentaram aos alunos – contabilizou-se, para 

cada questão, o número de respostas corretas, obtendo-se assim a sua frequência absoluta. 

Calcularam-se, em seguida, as frequências relativas – na figura 30 pretende efetuar-se uma 

comparação tendo em conta os resultados obtidos em cada um dos dois momentos em que o 

mesmo teste foi aplicado.  

 

 

 

 

 

 

Figura 30 – Frequência relativa de respostas corretas para cada questão do Teste de Diagnóstico – comparação 
entre os resultados obtidos no teste aplicado a 1 de fevereiro (Momento I) e no teste aplicado a 17 de maio 

(Momento II). 

 Efetuando uma análise primária e global, verifica-se que ocorreu uma evolução 

positiva no número de respostas corretas – oito questões obtêm mesmo 100% de respostas 

corretas. Contudo, verifica-se também que, apesar desta evolução, subsistem 

questões/tópicos relativamente aos quais os alunos continuam a apresentar dificuldades. 

Assim, procedeu-se a uma análise secundária mais detalhada – agruparam-se as respostas 

corretas atendendo a quatro categorias: categoria A (0% a 25% de respostas corretas); 

categoria B, (26% a 50% de respostas corretas); categoria C (51% a 75% de respostas 

corretas); categoria D (76% a 100% de respostas corretas). Distribuindo os resultados pelas 

quatro categorias foi possível identificar as questões mais problemáticas aquando da 

aplicação do teste no momento I (MI) – aquelas cujos resultados estivessem incluídos nas 

categorias A, B e C (quadro 8). Após a aplicação do teste no momento II (MII) verifica-se 

que todas elas, com exceção da questão 40, passaram a estar incluídas numa categoria 

superior – demonstrando que, para essas questões, o número de respostas corretas aumentou. 
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Quadro 8 – Distribuição das questões atendendo às categorias estabelecidas em função das frequências relativas 
de respostas corretas - no teste de diagnóstico aplicado a 1 de fevereiro (Momento I) e a 17 de maio (Momento 

II). 

  

 De realçar a evolução bastante positiva que se verificou na questão 36 “Existe 

realmente um buraco na camada de ozono”, que transitou da categoria A para a D, passando 

de 17% para 83% de respostas corretas; os resultados iniciais relativos a esta afirmação 

dever-se-ão, provavelmente, ao facto de ser frequentemente difundida (em diferentes meios 

de comunicação) a noção da existência de buracos na camada de ozono. Relativamente à 

questão 21 “O efeito de estufa é responsável pelo aquecimento global”, apesar do aumento 

do número de respostas corretas, muitos alunos continuam ainda a estabelecer a relação entre 

o efeito de estufa e o aquecimento global - a maioria considera que o efeito de estufa é 

responsável pelo fenómeno de aquecimento global. A relação entre estes fenómenos deveria 

ser alvo de mais trabalho em aula, para uma maior e melhor clarificação dos mesmos. 

Relativamente à questão 9 “Os materiais biodegradáveis não são poluentes”, verifica-se que 

os alunos, apesar da evolução positiva no número de respostas corretas, continuam a 

apresentar algumas dificuldades em encarar os materiais biodegradáveis como possíveis 

poluentes – não obstante o facto da sua taxa de decomposição/degradação ser mais elevada 

que a de outros materiais, não biodegradáveis. Para muitos alunos (41%, 13 alunos) o termo 

biodegradável está associado a algo que, é ambientalmente positivo e não nefasto. Quanto à 

questão 20 “A poluição atmosférica é responsável pelo efeito de estufa”, apesar de se ter 

verificado uma evolução bastante positiva, persistem ainda muitos alunos (10; 34%) a 

relacionar a poluição da atmosfera com o efeito de estufa – aquela é responsável pelo 

aumento deste efeito, não pelo efeito em si mesmo, que existe, independentemente da 

presença de poluição atmosférica. No que respeita à questão 23, “O efeito de estufa é nocivo 

para o ambiente e para os seres vivos e por isso deveria desaparecer” verificou-se uma 

evolução positiva no número de respostas corretas, contudo, subsistem alunos para os quais o 

efeito de estufa é encarado com algo nocivo (24%; 7 alunos) – quatro destes alunos 

consideraram falsa a questão 19 “O efeito de estufa é um fenómeno natural”, os restantes três 

consideraram-na verdadeira – para estes, o efeito de estufa, apesar de ser um fenómeno 

natural, é encarado como nocivo. Quanto à questão 26 “O efeito de estufa originou o buraco 

na camada de ozono”, houve uma evolução positiva neste tópico – inicialmente dezassete 

alunos (59%) consideravam esta afirmação verdadeira, estabelecendo, entre estes dois 

 Momento I Momento II 

Categoria Total de questões 
por categoria Questões Total de questões por 

categoria Questões 

A 2 21/36 0 - 

B 5 9/20/23/26/35 1 21 

C 9 2/8/17/19/22/28/29/37/40 3 9/20/40 

D 24 restantes 36 2/8/17/19/22/23/26/28/29/35/36/37 e 
restantes 
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fenómenos, uma relação de causalidade; posteriormente o número de alunos a considerar a 

afirmação verdadeira diminuiu para seis (21%). De acordo com a investigação no domínio 

das conceções alternativas em ciências, é muito frequente os alunos 

confundirem/relacionarem este fenómenos. Quanto à questão 35 ”A camada de ozono 

protege os seres vivos das radiações infravermelhas”, verificou-se uma evolução positiva 

notória – a maioria dos alunos (vinte e quatro, 83%) já não associa estes dois conceitos, 

sabendo que a camada de ozono se associa a outras radiações, que não as infravermelhas. No 

que respeita à questão 2 “A poluição tem sempre origem humana”, subsistem ainda alguns 

alunos (20%, seis alunos) para os quais a poluição tem sempre origem no Homem (e nas suas 

atividades); ainda que tenha havido uma evolução positiva, uma vez que aquando da 

primeira aplicação cerca de 38% dos alunos (onze) assumiu como verdadeira esta afirmação. 

Relativamente à questão 8 “Um material natural não pode ser considerado um poluente”, 

apesar dos progressos, subsiste ainda um número elevado de alunos (cerca de 20%, onze 

alunos) que não associa os materiais naturais a poluentes. Quanto à questão 19 “O efeito de 

estufa é um fenómeno natural”, inicialmente cerca de metade dos alunos (52%, quinze 

alunos) classificava esta afirmação como verdadeira – para muitos o efeito de estufa estava 

associado à poluição, sendo mesmo considerado algo nefasto, e, como tal, não poderia ser 

um fenómeno natural. Após a segunda aplicação do teste, o número de alunos que associa 

este fenómeno a algo natural aumentou (86%, vinte e cinco alunos). Embora não seja a 

totalidade, a grande maioria dos alunos sabe que o efeito de estufa é um fenómeno natural. 

Poucos progressos ocorreram relativamente à questão 40 “As chuvas ácidas não afetam as 

plantas, mas podem corroer os calcários e degradar monumentos e estátuas”: inicialmente, 

dez alunos (34%), consideravam-na correta; após a segunda aplicação, este número diminuiu 

para oito (28%) – apenas dois alunos mudaram de opinião, oito deles continuaram a 

considerar a afirmação verdadeira, talvez por conter uma parcela verdadeira, relacionada 

com a degradação de estátuas e monumentos de calcário. Por último, relativamente à questão 

39 “As chuvas ácidas não estão associadas à poluição atmosférica”, não houve evolução 

relativamente ao número de respostas corretas (26 nos dois momentos) – os dois alunos que 

haviam considerado, inicialmente, esta afirmação verdadeira, continuam a considerá-la, 

mesmo após a intervenção. 

 Comparando as classificações obtidas por cada aluno nos dois momentos de 

aplicação do teste de diagnóstico (apêndice AI) verifica-se que, dos vinte e nove alunos 

considerados, vinte e seis (90%) evoluíram de forma positiva, aumentando a classificação. 

Três alunos (10%) evoluíram negativamente, tendo diminuído a classificação. Estes 

resultados indicam que ocorreu uma evolução positiva das aprendizagens relativas aos 

tópicos trabalhados. Contudo, a tipologia de questões escolhida não está livre de uma 



155 

  

resposta casual – tal é um risco inerente a este tipo de testes em que se pretende classificar o 

valor lógico de uma proposição. 

7. Teste Sumativo 

 Os alunos realizaram um teste sumativo (anexo A) o qual incidiu também sobre os 

temas trabalhados ao longo do projeto. O teste não foi construído pela professora 

investigadora, mas sim pela professora cooperante – sendo um teste igual para todas as 

turmas de 8.º ano da escola - e foi por aquela corrigido e classificado. Tendo em conta que 

incidia sobre os temas trabalhados, o mesmo foi considerado na presente investigação, 

servindo como instrumento complementar de avaliação do impacto que o projeto teve na 

capacidade dos alunos construírem e mobilizarem conhecimento substantivo. O teste 

consistia em seis grupos de questões: o Grupo 1 respeitante à poluição dos oceanos, 

destacando-se um tópico em concreto, as marés negras; o Grupo 2, relativo à poluição 

atmosférica, mais precisamente ao fenómeno de efeito de estufa e ao aquecimento global; o 

Grupo 3, consistindo num crucigrama relativo às perturbações no equilíbrio dos 

ecossistemas, incluindo a poluição; o Grupo 4, referente à poluição atmosférica, mais 

precisamente à camada de ozono e aos CFCs; o Grupo 5, consistindo numa série de 

afirmações relacionadas com as perturbações no equilíbrio dos ecossistemas, incluindo a 

poluição, que os alunos teriam que classificar quanto ao valor lógico, em verdadeiras ou 

falsas; por último, o Grupo 6, composto por apenas uma questão, referente à poluição do 

solo. 

 Atendendo aos resultados obtidos pelos alunos (anexo B), calculou-se a cotação 

média obtida para cada questão e comparou-se com a cotação máxima possível para cada 

uma delas – desta forma é possível ter uma visão geral das questões e temas nos quais os 

alunos revelaram maiores dificuldades (figura 31), podendo tal refletir uma maior 

dificuldade de construção ou mobilização de conhecimentos.  

 As questões que, de um modo geral, maiores dificuldades colocaram aos alunos - 

sendo que a classificação média obtida não atingiu, ou atingindo, pouco ultrapassou metade 

da máxima cotação possível - foram as seguintes: 2.2, 2.3, 4.4, 4.5, 4.6. As duas questões 

pertencentes ao Grupo 2 pretendiam, respetivamente, que os alunos, nomeassem os 

principais gases com efeito de estufa produzidos pelas atividades humanas, e explicassem em 

que consiste o efeito de estufa. As três questões do Grupo 4 diziam respeito à camada de 

ozono, pretendendo-se que os alunos, respetivamente, referissem consequências da 

destruição daquela, explicassem em que consistiu o Protocolo de Montreal e mencionassem 

uma substância capaz de destruir aquela camada.  
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Figura 31 – Comparação entre as cotações médias obtidas pelos alunos em cada questão do Teste Su

 Atendendo aos resultados obtidos, em que a classificação média

pelos alunos foi de 71,6%, verifica

relacionado com as temáticas 

vídeos – contudo, persistem ainda tópicos nos quais continuam a apresentar algumas 

dificuldades, e que deverão ser alvo de um trabalho continuado, sempre que tal for possível. 

Constata-se que os alun

atmosférica, tal como a investigação

Apenas dois alunos obtiveram uma classificação abaixo de 50% (46% e 48%) tendo obtido a 

menção de não satisfaz; tr

menção de satisfaz; onze alunos obtiveram uma classificação entre 70% e 89%, com a 

menção de Bom, e quatro alunos obtiveram a menção Muito Bom, tendo obtido 

classificações entre 90% e 100%

8. Apreciações do Professor de TIC

 O levantamento das apreciações feitas pelo professor de TIC ao projeto desenvolvido 

foi realizado através de um questionário aberto (

registam também aspetos importantes que c

foram tomadas a partir das diversas conversas informais estabelecidas entre a professora 

investigadora e o professor de TIC no final das aulas da sua disciplina. É importante destacar 

a perceção da professora inve

projeto ter iniciado – as suas sugestões, nomeadamente no que respeita ao tipo de vídeo que 

os alunos poderiam criar, ao 

revelaram-se muito importantes. Parte dessa importância residiu no facto de terem servido de 

suporte para a intervenção da professora nas aulas de TIC 

para os alunos como também o foi para a professora; nesse sentido, as muitas insegurança

iniciais foram apaziguadas através da partilha das preocupações e dúvidas com o professor.
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cotações máximas possíveis para cada uma delas. 

Atendendo aos resultados obtidos, em que a classificação média

71,6%, verifica-se que estes conseguiram construir conhecimento 

relacionado com as temáticas pesquisadas em CN e trabalhadas em TIC na elaboração dos 

contudo, persistem ainda tópicos nos quais continuam a apresentar algumas 

dificuldades, e que deverão ser alvo de um trabalho continuado, sempre que tal for possível. 

se que os alunos manifestam maiores dificuldades no subtema 

, tal como a investigação em conceções alternativas tem vindo a demonstrar. 

Apenas dois alunos obtiveram uma classificação abaixo de 50% (46% e 48%) tendo obtido a 

não satisfaz; treze alunos obtiveram uma classificação entre 50% e 69%, com a 

menção de satisfaz; onze alunos obtiveram uma classificação entre 70% e 89%, com a 

menção de Bom, e quatro alunos obtiveram a menção Muito Bom, tendo obtido 

classificações entre 90% e 100% (anexo B). 

8. Apreciações do Professor de TIC 

O levantamento das apreciações feitas pelo professor de TIC ao projeto desenvolvido 

foi realizado através de um questionário aberto (apêndice X); contudo, as notas de campo 

registam também aspetos importantes que complementam a análise daquele. Estas notas 

foram tomadas a partir das diversas conversas informais estabelecidas entre a professora 

investigadora e o professor de TIC no final das aulas da sua disciplina. É importante destacar 

a perceção da professora investigadora acerca do entusiasmo do professor ainda antes do 

as suas sugestões, nomeadamente no que respeita ao tipo de vídeo que 

os alunos poderiam criar, ao software a utilizar e ao modo de trabalho em sala de aula 

importantes. Parte dessa importância residiu no facto de terem servido de 

suporte para a intervenção da professora nas aulas de TIC – não só este projeto foi novidade 

para os alunos como também o foi para a professora; nesse sentido, as muitas insegurança

iniciais foram apaziguadas através da partilha das preocupações e dúvidas com o professor.
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tem vindo a demonstrar. 

Apenas dois alunos obtiveram uma classificação abaixo de 50% (46% e 48%) tendo obtido a 

eze alunos obtiveram uma classificação entre 50% e 69%, com a 

menção de satisfaz; onze alunos obtiveram uma classificação entre 70% e 89%, com a 

menção de Bom, e quatro alunos obtiveram a menção Muito Bom, tendo obtido 

O levantamento das apreciações feitas pelo professor de TIC ao projeto desenvolvido 

); contudo, as notas de campo 

omplementam a análise daquele. Estas notas 

foram tomadas a partir das diversas conversas informais estabelecidas entre a professora 

investigadora e o professor de TIC no final das aulas da sua disciplina. É importante destacar 

stigadora acerca do entusiasmo do professor ainda antes do 

as suas sugestões, nomeadamente no que respeita ao tipo de vídeo que 

a utilizar e ao modo de trabalho em sala de aula 

importantes. Parte dessa importância residiu no facto de terem servido de 

não só este projeto foi novidade 

para os alunos como também o foi para a professora; nesse sentido, as muitas inseguranças 

iniciais foram apaziguadas através da partilha das preocupações e dúvidas com o professor. 
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 Na opinião do professor, o projeto desenvolvido proporcionou aos alunos e 

professores envolvidos uma excelente oportunidade para a consolidação das metas da 

disciplina – desenvolvimento de competências operacionais e cognitivas ao nível das novas 

tecnologias e, acima de tudo, o reforço da autonomia individual para a resolução de 

problemas e processos comunicacionais em rede, numa sociedade cada vez mais global. O 

professor destaca os domínios científico, tecnológico e comunicacional dos alunos como 

aqueles em que o projeto mais terá permitido o desenvolvimento de capacidades – 

evidenciando o último. 

 Como aspetos mais positivos do referido projeto, o professor destaca o envolvimento 

criativo dos alunos, a capacidade que demonstraram na exploração de recursos digitais até 

então ignorados e a capacidade de organização e estruturação de um trabalho desenvolvido 

em grupo. Atendendo à faixa etária do grupo de alunos bem como ao espectro de interesses, 

o professor destaca o sentido de responsabilidade, compromisso e cumplicidade dos alunos 

para com os professores, especialmente para com a professora investigadora. O professor faz 

notar que, em sua opinião, a qualidade dos produtos finais não teria sido a mesma caso a 

parceria com a professora, e respetivo desempenho persistente durante as aulas de TIC não 

tivessem ocorrido. Como aspetos menos positivos do projeto o professor destaca o facto do 

elevado número de alunos em sala de aula não permitir um acompanhamento operacional 

eficaz, em presença de tecnologias digitais multimédia cuja utilização carece de uma análise 

exploratória inicial cuidada e consolidada. 

 Perante a possibilidade de desenvolver um projeto semelhante no próximo ano 

letivo, o professor confirma a vontade em que tal aconteça, atestando que a experiência 

desenvolvida revelou que a articulação de conteúdos e linguagens para a construção e 

consolidação de um conhecimento científico e tecnológico estruturado não só é possível 

como é desejável. Em sua opinião, a organização atempada deste tipo de parcerias no início 

do ano letivo permitiria à disciplina de TIC a criação de contextos ricos e objetivos para a 

exploração de diversas unidades programáticas – potenciando a autonomia individual e 

coletiva nas escolhas das ferramentas digitais mais adequadas ao processo de comunicação 

em rede. A referida contextualização – neste caso concreto, no tema da poluição - foi por 

diversas vezes mencionada pelo professor como uma enorme mais valia para o 

desenvolvimento da disciplina de TIC com o grupo de alunos alvo da intervenção. Com 

efeito, na maioria das vezes – e esta foi uma noção transmitida pelo professor em várias 

ocasiões – as tarefas abordadas em TIC desenvolvem-se de modo descontextualizado, o que 

pode levar à desmotivação dos alunos na sua concretização. É interessante referir que o 

professor procurou desenvolver uma atividade semelhante com os alunos da sua outra turma 

de 8.º ano; na ausência de um contexto e projeto temáticos, os alunos escolheram livremente 
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os temas dos seus vídeos. No final, apesar dos alunos terem contactado com as tecnologias e 

processos tecnológicos que fazem parte do currículo da disciplina, o professor considera que 

a motivação para tal foi bastante menor quando comparada com a dos alunos da presente 

investigação. Este é um aspeto interessante na medida em que parece apontar para o facto da 

contextualização temática e da dimensão de projeto – através do qual se percorrem várias 

etapas ao longo das quais a familiarização dos alunos e o sentido de pertença a algo maior e 

coletivo cresce – favorecerem a motivação dos alunos para o trabalho e, consequentemente, 

para as aprendizagens. 
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CAPÍTULO VI – CONCLUSÕES DO ESTUDO 

 No presente capítulo discutem-se os resultados obtidos e, a partir destes, enunciam-

se as conclusões da investigação através da resposta ao problema inicial tendo como 

referência as subquestões orientadoras. Apresentam-se algumas reflexões quanto ao impacto 

da mesma no âmbito dos domínios pessoal e profissional da professora investigadora. Por 

último, apresentam-se as limitações do estudo e algumas perspetivas de abordagens futuras 

em função da investigação realizada.  

 Talvez seja pertinente recordar, agora, a grande questão que impulsionou a 

investigação realizada: Quais as potencialidades de uma abordagem interdisciplinar entre 

as Ciências Naturais e as Tecnologias de Informação e Comunicação no desenvolvimento de 

um projeto de ativismo ambiental? Responder a esta questão implicou delinear e formular 

subquestões, cujas respostas permitissem uma aproximação à grande resposta pretendida: 1) 

Que competências desenvolvem os alunos quando realizam tarefas no âmbito de um projeto 

de ativismo ambiental que decorra de modo interdisciplinar entre CN e TIC?; 2) Que 

dificuldades apresentam os alunos na realização das tarefas desenvolvidas no âmbito de um 

projeto de ativismo ambiental que decorra de modo interdisciplinar entre CN e TIC?; 3) 

Que apreciações fazem os alunos acerca das tarefas desenvolvidas no âmbito de um projeto 

de ativismo ambiental que decorra de modo interdisciplinar entre CN e TIC?; 4) Que 

apreciações faz o professor de TIC acerca da estratégia de realização de um projeto de 

ativismo ambiental que decorra de modo interdisciplinar entre CN e TIC?. Preocupou-nos 

assim avaliar as competências manifestadas e/ou desenvolvidas pelos alunos, as dificuldades 

por si apresentadas, as suas perceções e as perceções do professor de TIC face ao projeto 

desenvolvido. 

1. Que competências desenvolvem os alunos? 

 Através das várias etapas que compuseram o projeto, os alunos foram confrontados 

com um conjunto de atividades construídas com a finalidade de lhes possibilitar a 

mobilização eficaz de recursos cognitivos, saberes, capacidades, informações, atitudes e 

valores adequados. Pretendeu-se assim que os alunos manifestassem e desenvolvessem 

diferentes competências em domínios específicos. Algumas atividades visaram trabalhar e 

fazer sobressair – e assim, avaliar – determinadas competências; outras atividades 

pretenderam potenciar competências distintas. Houve, no entanto, algumas competências que 

se pretenderam desenvolver ao longo de várias etapas do projeto – tal permitiu avaliar de um 

modo mais consistente o seu desenvolvimento. 
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1.1. Competências pertencentes ao domínio Atitudes 

 De um modo geral os alunos revelaram, desde cedo, responsabilidade na realização 

das tarefas propostas, cumprindo os prazos estipulados – essa atitude manteve-se ao longo 

de todo o projeto, sendo contudo mais evidente nas suas etapas finais: construção e 

divulgação dos vídeos. É possível que tal se possa dever a um maior entusiasmo e motivação 

pelo facto dos alunos estarem a trabalhar a pares e utilizando as TIC, mas também pelo facto 

das duas sessões de divulgação se constituírem como oportunidades para divulgarem o 

produto do seu trabalho e obterem feedback relativamente ao mesmo – algo que os alunos 

pareceram desde cedo valorizar. 

 Na etapa de pesquisa revelaram também ser capazes de aceitar as críticas perante o 

erro e reformular o seu trabalho – foi perceção da professora investigadora que não só os 

alunos foram capazes de aceitar as críticas como as valorizaram, entendendo que assim 

poderiam melhorar o seu trabalho. Os alunos não estavam habituados a obter comentários 

individualizados acerca do seu desempenho e/ou produtos do mesmo, pelo que se a início 

ficaram admirados, depressa se acostumaram a eles e utilizaram-nos, sempre que possível, 

em seu benefício. A capacidade de aceitar as críticas perante o erro foi também evidente 

durante as duas sessões de divulgação dos vídeos – de um modo geral os alunos 

reconheceram os seus erros quando confrontados com as críticas dos colegas de turma e dos 

colegas mais velhos; contudo, se com elas não concordavam, manifestavam a sua 

discordância de forma respeitosa e fundamentada. Este foi um aspeto que preocupou a 

professora investigadora: garantir que os alunos fundamentavam as suas opiniões, 

fomentando neles a expressão desses fundamentos através das questões por si colocadas bem 

como através da enunciação e discussão atempadas dos critérios de avaliação. Tal estratégia 

permitiu que os alunos partissem para as atividades sabendo o que deles se esperava.  

 O empenho dos alunos na realização das tarefas, ainda que manifestado ao longo de 

diferentes atividades e registado nas notas de campo da professora, foi sobretudo avaliado na 

etapa de construção do vídeo, nas aulas de TIC. A evolução desta capacidade foi notória e 

muito positiva, sendo manifestada e desenvolvida pela grande maioria dos alunos. Apenas 

um grupo apresentou uma evolução negativa na avaliação realizada – apesar dos esforços 

desenvolvidos quer pela professora investigadora como pelos professores de TIC e de CN, os 

dois alunos em causa foram mostrando progressivamente algum desapego face ao projeto, 

especialmente a partir da etapa de construção dos vídeos. Esta situação não só surpreendeu a 

professora investigadora como lhe causou também algum desconforto e angústia – seria de 

esperar que estes alunos, tal como os restantes, se sentissem motivados pela oportunidade de 

construção de um vídeo, tarefa à qual estava inerente alguma criatividade e liberdade que 

tendem a não existir noutro tipo de tarefas. O desconforto e angústia resultaram, em parte da 
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impotência sentida pela professora investigadora – mesmo incentivando os alunos a 

alterarem o seu tema, a estarem presentes nas aulas extra e disponibilizando-se para uma 

ajuda mais próxima durante aquelas, a professora não conseguiu motivar aquele par. Como 

resultado, os alunos sujeitaram-se à situação desconfortável de estarem presentes nas sessões 

de divulgação, verem os seus colegas serem bem-sucedidos, verem o trabalho daqueles ser 

valorizado pelos professores e alunos mais velhos – sem fazerem, no entanto parte do grupo. 

Ainda que se possa dizer que se tentou recuperar aqueles dois alunos, na verdade fica a 

dúvida: será que se podia ter feito algo de modo diferente? Será que o que se fez foi 

suficiente? Estes são os casos que desafiam o trabalho de um professor – e o obrigam a 

refletir, a testar estratégias. Nada fazia prever naqueles dois alunos o desapego que 

desenvolveram nas etapas finais – na realidade, a surpresa resultou do facto de ambos 

demonstrarem um empenho crescente quer na atividade de reformulação do texto, quer na 

sessão de perguntas e respostas. A sua participação nas aulas de CN foi aumentando, para 

satisfação da professora investigadora e da professora cooperante. Contudo, algo aconteceu 

depois – parece que o entusiasmo se desvaneceu. Os alunos foram por diversas vezes 

questionados sobre o que se estava a passar – inicialmente referiram ser o tema escolhido a 

razão do seu desinteresse, no entanto nunca o alteraram; mais tarde um dos elementos 

começou a faltar com alguma regularidade às aulas, o que desmotivou o colega de grupo. 

Este foi incentivado a trabalhar e a pedir ajuda aos colegas – a mesma situação havia 

acontecido com outros grupos e o elemento presente em aula continuou sempre o trabalho 

iniciado pelo par. Não se revelou fácil orientar tantos grupos num intervalo de tempo tão 

limitado como uma aula de noventa minutos – especialmente quando há tantas e tão 

diferentes solicitações por parte dos alunos em virtude da tarefa implicar que lidassem com 

computadores, com um software que não conheciam, com processos que falhavam sem razão 

aparente. Não foi por isso fácil atender a todos e, ao mesmo tempo, garantir algum tempo e 

dedicação extra àqueles dois alunos. Talvez necessitassem disso mesmo. No que respeita aos 

outros grupos, e perante o empenho crescentemente manifestado na etapa de construção do 

vídeo, é convicção da professora investigadora que a motivação acrescida em virtude do 

trabalho a pares, do uso das TIC e da realização de algo inovador e significativo para os 

alunos terá, em muito, contribuído para o seu empenho. Para tal terá também contribuído o 

facto de os alunos saberem, à partida, que o seu vídeo iria ser divulgado aos colegas mais 

velhos. Tal terá adicionado uma dimensão diferente ao projeto, pois ao contrário do que 

muitas vezes sucede em projetos de sensibilização ambiental, neste os alunos puderam 

confrontar-se com as críticas e opiniões de quem está do outro.  

 O trabalho realizado nas aulas de TIC permitiu também aos alunos desenvolverem, 

de uma forma geral e bastante positiva, as suas capacidades de gestão do tempo na 
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realização das tarefas, assim como de prevenção e resolução dos conflitos de forma eficaz. 

Os alunos foram assumindo como seu aquele projeto, pelo que, à medida que as aulas de 

construção do vídeo se desenrolavam, ganharam uma maior confiança e à vontade – assim 

que chegava à sala, cada par sabia o que tinha que fazer naquela aula, e foi extremamente 

interessante para a professora investigadora aperceber-se da dinâmica dos grupos: a sala de 

aula de TIC assemelhava-se a um caos, mas um caos organizado. Não sendo um grupo de 

alunos naturalmente conflituoso, o trabalho continuado a pares revelou-se desafiante para 

alguns – contudo, precisamente por ser um trabalho que se estendeu no tempo, os alunos 

foram forçados a lidar com as situações menos agradáveis e a encontrar estratégias para 

resolverem os conflitos: aquele era o seu par de trabalho, e ambos tinham o objetivo de 

construir algo seu. É convicção da professora investigadora que se o projeto não tivesse tido 

a duração que teve, seguramente os alunos que se revelaram mais conflituosos não teriam 

tido a oportunidade de desenvolver aquela capacidade. Destaca-se um caso de sucesso: o 

grupo das alunas Ana Lima e Beatriz (G1), ambas possuindo uma personalidade muito forte. 

A estratégia de ajudar as alunas a resolver os conflitos através da utilização de algum humor 

- brincando com as queixas de cada uma - e de algumas conversas tidas fora do contexto da 

sala de aula de TIC revelou-se positiva. As alunas foram, progressivamente, trabalhando 

melhor em conjunto, revelando uma capacidade crescente de resolverem de forma eficaz os 

conflitos que continuaram a emergir. Ainda no domínio das atitudes, os alunos conseguiram 

desenvolver a capacidade de realizar as tarefas de forma autónoma – foi notória a mudança 

de atitude nas aulas de TIC ao longo da etapa de construção do vídeo: alguns grupos 

passaram a gerir as dificuldades internamente, e só em última instância solicitavam a ajuda 

dos professores. É convicção da professora investigadora que o tempo terá ajudado a que a 

autonomia dos alunos se desenvolvesse – o tempo permitiu um contacto mais prolongado 

com os processos de construção do vídeo, permitindo também aos alunos adquirir 

experiência e, fruto dela, maior confiança no seu desempenho. Também o facto de, perante 

as dúvidas emergentes, os professores orientarem os alunos ao invés de realizarem por eles 

as tarefas terá contribuído para que a autonomia daqueles fosse crescendo. 

1.2. Competências pertencentes ao domínio Raciocínio 

 A capacidade de os alunos selecionarem informação a partir de fontes 

diversificadas, distinguindo o essencial do acessório, foi trabalhada e avaliada sobretudo 

durante as etapas de pesquisa e de construção do vídeo. Na primeira, através da análise 

comparada dos textos produzidos (texto inicial e texto reformulado após o feedback e a 

orientação, em aula, da professora) os alunos revelaram algum desenvolvimento dessa 

capacidade. Contudo, é importante ressalvar que a orientação da professora, circunscrevendo 

e delimitando o campo de pesquisa, terá influenciado os resultados obtidos – tal orientação 
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foi intencional, e teve um forte cariz formativo. Na realidade, os alunos estavam pouco 

habituados a poder reformular os seus trabalhos – por norma, quando se lhes solicitava que 

pesquisassem sobre um determinado tema na internet, raramente eram sugeridas fontes de 

informação específicas; os alunos produziam um texto e eram avaliados em função dele. 

Neste projeto houve a preocupação de confrontar os alunos com os erros e orientá-los no 

sentido de os conseguirem ultrapassar – desvalorizando-se, por vezes, a avaliação sumativa, 

que tanto assusta e condiciona os alunos, e valorizando-se a formativa. Os alunos pareceram 

responder de forma positiva a esta mudança. O facto de os alunos terem passado pelas etapas 

de pesquisa e da sessão de perguntas e respostas terá permitido que chegassem à etapa de 

construção do vídeo mais familiarizados com os seus temas de pesquisa e, eventualmente, 

mais conhecedores dos mesmos – havendo transformado a informação em conhecimento. 

Por esse motivo, a seleção da informação e dos elementos para o vídeo não revelou ser difícil 

para a generalidade dos grupos – pretendeu-se que, neste projeto, os alunos fossem 

caminhando ao longo de tarefas e fossem construindo o seu conhecimento, e que a cada nova 

etapa pudessem fazer uso dos conhecimentos construídos na etapa anterior. Também a 

capacidade de organizar a informação de forma lógica e coerente, em função de objetivos 

foi, sobretudo, trabalhada e avaliada nas etapas de pesquisa e de construção do vídeo. Os 

alunos revelaram alguma dificuldade em fazê-lo, especialmente na etapa de pesquisa e, 

principalmente na construção do primeiro texto – após a orientação da professora, muitos 

conseguiram ultrapassar as dificuldades, mas outros mantiveram-nas. Com efeito, esta é uma 

competência que requer, dos alunos, capacidades de planeamento em função de objetivos, de 

antevisão e reflexão, e de compreensão da informação – envolve, por isso, o domínio de 

vários aspetos basilares distintos. Se algum falhar, a organização final irá refleti-lo. Por 

último, a mobilização e o desenvolvimento da capacidade de refletirem criticamente sobre o 

seu desempenho, o processo e/ou o produto do mesmo foram proporcionados aos alunos no 

final de cada etapa, por meio da produção das respostas às questões dos questionários finais; 

foram também proporcionados ao longo dos vários momentos de reflexão menos formais 

durante as aulas, e particularmente na última aula do projeto em que foi feito o balanço 

global do mesmo e os alunos avaliaram o seu desempenho. De referir que, na generalidade 

dos casos, os alunos pareceram estar verdadeiramente conscientes das suas dificuldades e do 

seu desempenho – a sua avaliação foi quase sempre ao encontro daquela realizada pela 

professora. Embora nem todos os questionários tenham sido respondidos em sala de aula – 

correndo-se o risco de haver intervenção de outros elementos, para além dos alunos, na 

construção das respostas – em todos eles estiveram patentes respostas que demonstravam dos 

alunos a capacidade de reflexão e, especialmente, de sustentação das suas opiniões. Esse foi 

um aspeto que surpreendeu a professora investigadora, dado que as informações sobre os 

alunos que, por diversas vezes, lhe foram sendo transmitidas não se coadunavam com alunos 
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capazes deste esforço de reflexão. Tal poderá porventura demonstrar que as capacidades 

necessitam de contextos apropriados para se manifestarem. 

1.3. Competências pertencentes ao domínio Comunicação 

 Pretendeu-se, na etapa de pesquisa, que os alunos produzissem um texto que 

evidenciasse a apropriação da informação pesquisada, analisada e selecionada – ou seja, 

que estivesse escrito por palavras suas. Neste domínio os alunos revelaram muitas 

dificuldades – mais notórias no primeiro texto, mas igualmente presentes no segundo texto, 

não obstante a orientação mais próxima da professora. Tal revela, porventura, dificuldades 

de leitura e compreensão – que depois se traduzem numa maior dificuldade na escrita de um 

texto que evidencie conhecimento - podendo revelar também dificuldades de redação, de 

síntese e de organização das ideias. Estas dificuldades far-se-ão sentir não apenas na 

disciplina de Ciências Naturais, mas em qualquer outra que requeira, dos alunos, a 

manifestação e mobilização daquela capacidade. Teria sido importante proporcionar aos 

alunos a oportunidade de, previamente à tarefa de pesquisa, trabalharem em sala de aula 

aquela capacidade – os saberes constroem-se, têm que ser aprendidos. Ainda que se possa 

advogar que não compete ao professor de Ciências Naturais ensinar os alunos a desenvolver 

tal capacidade, trata-se na realidade de uma capacidade transversal ao currículo – não se 

podendo por isso esperar que seja apenas desenvolvida na disciplina de Língua Portuguesa 

para ser mobilizada nas restantes. Aliás, como as demais competências, também esta se 

desenvolve suportada e contextualizada por conteúdos e saberes – é por isso importante que 

os alunos consigam construir conhecimento a partir das informações e dos saberes 

específicos da disciplina de Ciências Naturais. Não o conseguindo, até que ponto será 

possível produzirem um texto que torne evidente uma compreensão que não aconteceu? Não 

tendo sido possível dedicar tempo da intervenção a trabalhar previamente em sala de aula 

aqueles aspetos – sendo que tal passaria, seguramente, por tornar explícito aos alunos que 

elementos estão em jogo quando se pretende comunicar algo por palavras nossas – revelou-

se contudo incontornável proporcionar aos alunos a reformulação dos seus textos. É 

convicção da professora que tal tarefa terá permitido trabalhar aspetos que concorrem para o 

desenvolvimento da competência em questão - produzir um texto que evidenciasse a 

apropriação da informação – não a partir de um contexto abstrato, mas sim a partir dos 

próprios erros e falhas manifestados nos textos. Assim, a partir de um contexto específico – e 

objetivo para cada aluno – foi possível, em dois blocos de quarenta e cinco minutos, uma 

orientação mais próxima, explícita e significativa.  

 Ainda no domínio da comunicação, a utilização de uma linguagem científica 

adequada foi trabalhada e posta à prova em diferentes etapas: na sessão de perguntas e 

respostas, na construção dos vídeos e na divulgação dos mesmos. Também na etapa de 
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pesquisa, através da construção dos textos, os alunos tiveram a necessidade de a mobilizar – 

contudo, naquela atividade em concreto essa capacidade não foi alvo de avaliação. Nas 

etapas e atividades em que tal aconteceu, atendeu-se, sobretudo, às incorreções científicas 

dos alunos, expressadas oralmente ou por escrito – ou seja, respostas/narrativas que 

contivessem elementos cientificamente incorretos ou, ainda que corretos, não adequados ao 

contexto. Na sessão de perguntas e respostas os alunos revelaram possuir, de forma 

satisfatória, a capacidade de utilizarem uma linguagem científica adequada – especialmente 

se for tido em conta o caráter avaliativo, formal e de maior exposição a que os alunos foram 

sujeitos. Com efeito, em alguns alunos foi notório o esforço de reflexão antes de enunciarem 

a resposta à questão colocada – mesmo quando esta estava a ser comunicada, houve 

momentos em que os alunos, apercebendo-se que haviam errado, voltaram atrás e fizeram 

uso de conceitos e termos mais adequados ao contexto da questão colocada e da disciplina de 

Ciências Naturais. A professora considera este aspeto bastante importante – revelando que os 

alunos, ainda que alguns mais do que outros, pareceram estar cientes da importância de 

utilizarem uma linguagem cientificamente adequada quando o contexto assim o exigiu. 

Através da avaliação dos vídeos foi também possível constatar que os alunos revelaram essa 

capacidade – sendo certo que se tratou de uma circunstância muito distinta daquela vivida na 

sessão de perguntas e respostas. Seria de esperar que revelassem uma boa capacidade de 

utilização de uma linguagem científica adequada na etapa de construção dos vídeos pois tê-

la-iam conseguido desenvolver nas etapas anteriores. Na etapa de divulgação, apesar de 

terem que comunicar oralmente visando apresentar os seus vídeos aos colegas, os alunos 

revelaram-na também – evidenciando uma maior segurança na utilização dos termos e na 

aplicação dos conceitos. A capacidade de comunicarem com clareza e objetividade foi 

particularmente trabalhada nas etapas da sessão de perguntas e respostas, de construção dos 

vídeos e de divulgação dos mesmos. A clareza da mensagem e a objetividade da mesma 

estariam dependentes de diferentes aspetos, nomeadamente da capacidade dos alunos 

distinguirem a informação essencial da acessória em virtude do objetivo/contexto – o que 

pressupõe a capacidade de compreensão da informação mas também do objetivo/contexto – 

e da capacidade dos alunos, no âmbito da comunicação oral, fazerem também uso de uma 

linguagem não-verbal que facilite a apreensão da mensagem pelo interlocutor. De um modo 

geral, os alunos revelaram maiores dificuldades em distinguir a informação essencial da 

acessória – ou seja, em produzir respostas orais que fossem objetivas (sessão de perguntas e 

respostas) ou em construir vídeos com uma mensagem clara, livre de aspetos acessórios que 

tornassem difícil a sua perceção. Quanto aos restantes aspetos que contribuem para a clareza 

da comunicação, avaliados na sessão de perguntas e respostas – postura, voz e contacto 

visual - considera-se que os alunos revelaram possuí-los e utilizá-los de modo adequado. 
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 A capacidade de comunicarem de forma criativa foi valorizada e estimulada na etapa 

de construção dos vídeos – no entanto importa ressalvar que a expressão da criatividade 

esteve dependente e foi condicionada por alguns aspetos, nomeadamente o insuficiente 

planeamento dos vídeos e o pouco conhecimento das funcionalidades e potencialidades do 

software de edição de vídeo utilizado. Também o facto de ter sido a primeira experiência de 

construção de um vídeo terá limitado a expressão criativa que, talvez erradamente, a 

professora investigadora esperava obter. Na verdade, para os alunos, aquele foi um vídeo 

criativo, no sentido em que foi o primeiro que criaram – representou algo inovador e original 

para si mesmos. Nesse sentido, considera-se que os alunos, dadas as circunstâncias já 

mencionadas, conseguiram comunicar de forma algo criativa. Num próximo projeto similar, 

e depois de ouvidas as críticas dos professores e, especialmente, dos alunos do curso 

profissional, acreditamos que os alunos equacionariam e utilizariam os elementos de forma 

mais criativa e original. Por último, a capacidade de utilizarem as TIC para comunicar as 

suas ideias foi demonstrada e desenvolvida pela maioria dos alunos – apenas dois não 

concluíram o vídeo. 

1.4. Competências pertencentes ao domínio Ativismo 

 Envolver os alunos num projeto de ativismo ambiental – ajudando-os a caminhar ao 

longo de várias etapas que culminam na divulgação dos seus vídeos e, consequentemente, na 

perceção do impacto dos mesmos nos outros – implica tentar fazer desenvolver naqueles, 

capacidades de ativismo que os levem a querer agir e a agir de facto. Sendo certo que estas 

capacidades estão dependentes de competências de conhecimento, raciocínio, comunicação e 

atitudinais, no âmbito deste projeto considerou-se que seria importante fazer desenvolver e 

avaliar competências que especificamente se assumiram como competências de ativismo. 

Enquadrando-se a presente investigação no projeto We Act, a formulação daquelas 

competências fundamentou-se nos pressupostos teóricos que contextualizam aquele projeto, 

assim como num dos instrumentos de recolha de dados construídos no âmbito daquele – o 

questionário de ativismo, o qual foi aplicado no presente estudo. Foram tidas em especial 

consideração três competências: levar os alunos a reconhecer que é importante que ajam e 

participem em iniciativas que contribuam para resolver problemas sociais; levar os alunos a 

reconhecer que possuem capacidades para desenvolverem tais iniciativas; levar os alunos a 

conhecerem meios/formas através dos quais podem desenvolver essas iniciativas. Para o 

efeito não só é importante tornar explícitos aos alunos alguns aspetos relacionados com o 

ativismo, partilhando com eles processos desenvolvidos e produtos construídos nesse âmbito 

– dando a conhecer, por exemplo, iniciativas, meios de ação, vídeos e cartazes – e promover 

a troca de ideias e opiniões suscitadas por essa partilha; como é também importante que os 

alunos experimentem e vivam situações que lhes possam servir de referência. A intervenção 
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desenvolvida teve também esse propósito: capacitar os alunos; demonstrar-lhes que afinal 

eles também são capazes, também conseguem; afinal de contas não é impossível nem é 

difícil.  

 No que respeita à competência reconhecer que é importante agir e participar em 

iniciativas que contribuam para resolver problemas sociais, os alunos desde cedo revelaram 

reconhecer a importância de se envolverem em iniciativas do género. Contudo, a expressão 

de tal reconhecimento foi mais notória e convicta no final do projeto, tendo a maioria dos 

alunos considerado importante divulgar o vídeo construído. Assumimos essa divulgação 

como uma etapa importante de iniciativas que visem resolver problemas sociais, e também, 

neste caso concreto, ambientais. A vivência das sessões de divulgação, particularmente 

aquela dirigida aos alunos mais velhos, terá contribuído para um mais expressivo 

reconhecimento da necessidade de agir – os alunos puderam experimentar apresentar os seus 

vídeos e, simultaneamente, obter reações aos mesmos. O teor das reações recebidas – 

enfatizando o bom trabalho desenvolvido e a real possibilidade de impacto dos vídeos – terá 

seguramente influenciado os alunos, que, no final do projeto, acreditaram com maior 

convicção ser importante agir e participar em iniciativas que contribuam para a resolução de 

problemas sociais.  

 Relativamente à segunda competência - reconhecer possuir capacidades para 

desenvolver tais iniciativas - os alunos revelaram alguma evolução no reconhecimento da 

posse dessas capacidades. Ainda assim, persistiram algumas dúvidas a este respeito. Não é 

de estranhar, em virtude dos alunos se percecionarem ainda como crianças ou não-adultos, 

porventura incapazes de uma ação que efetivamente altere a sociedade – algo que é, 

inclusive, mencionado por alguns nas respostas ao questionário final da etapa de divulgação. 

Não obstante a persistência de dúvidas, os resultados foram positivos, revelando alguma 

mudança de atitude – fundamental para uma efetiva capacitação. É convicção da professora 

que o envolvimento dos alunos num projeto real e concreto terá contribuído para aquele 

resultado. Resultado este que poderia ter sido mais expressivo caso a divulgação dos vídeos 

tivesse assumido uma dimensão de maior destaque e interatividade – como estava 

inicialmente previsto.  

  No que respeita à última competência – revelar conhecer meios/formas através dos 

quais podem desenvolver essas iniciativas – sendo certo que a maioria dos alunos manifestou 

esse conhecimento desde o início do projeto, mencionando, quer oralmente quer por escrito 

no questionário de ativismo alguns exemplos como manifestações, construção de cartazes e 

panfletos e posterior divulgação e distribuição, parece-nos contudo que a passagem pelo 

projeto desenvolvido permitiu aos alunos conhecer um outro meio. Conhecer implicou, neste 

caso concreto, experimentar esse meio – isso terá, seguramente, influenciado os alunos. Essa 
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influência é evidente nas respostas ao questionário sobre ativismo aplicado no final do 

projeto – a grande maioria dos alunos menciona o projeto desenvolvido em Ciências 

Naturais e TIC como exemplo, especificando que a realização e divulgação de vídeos é um 

possível meio de ação capaz de ajudar a resolver problemas ambientais. 

1.5. Competências pertencentes ao domínio Conhecimento 

 Atendendo às avaliações realizadas, particularmente na etapa da sessão de perguntas 

e respostas, na segunda aplicação do teste de diagnóstico (permitindo uma comparação entre 

os resultados deste e do teste aplicado no início da intervenção) e na aplicação do teste 

sumativo, considera-se que os alunos conseguiram construir conhecimento substantivo 

relacionado com a poluição. Essa foi também uma das finalidades da intervenção planeada e 

realizada – pretendeu-se, contudo, que essa construção ocorresse envolvendo ativamente os 

alunos. Ao invés de, passivamente, receberem informações transmitidas pelo professor – 

esperando-se, erradamente, que estas sejam alvo da atribuição de significado por parte dos 

alunos e transformadas em saberes e conhecimento – a presente intervenção foi planeada de 

modo a contemplar oportunidades para os alunos construírem ativamente o seu 

conhecimento, através do envolvimento num projeto que lhes fosse significativo e da 

realização de atividades diversificadas e motivadoras. A estratégia de utilização das TIC 

visando a construção de um vídeo – construção essa que decorreu a pares – e a posterior 

divulgação do mesmo foi concebida tendo em vista a promoção da motivação nos alunos. 

Especialmente dado o facto de que estes manifestaram o desejo de realizar tal atividade antes 

do projeto iniciar. Foi contudo, desde logo e por diversas vezes, tornado explícito aos alunos 

que a construção do vídeo – com o objetivo de sensibilizar os outros para os problemas 

relacionados com a poluição – teria que ser sustentada em conhecimento. Como queriam os 

alunos alertar os colegas para as consequências do aumento do efeito de estufa, da utilização 

de pesticidas, ou ainda da presença de plásticos nos oceanos se não compreendessem aqueles 

assuntos e fenómenos? Pretendeu-se assim que os alunos encontrassem utilidade nas 

aprendizagens realizadas ao longo do projeto – nas etapas de pesquisa e da sessão de 

perguntas e respostas, em particular.  

2. Que dificuldades apresentam os alunos? 

 Na etapa de pesquisa os alunos revelaram, sobretudo, dificuldades em escrever um 

texto organizado que revelasse apropriação da informação pesquisada – estas dificuldades 

conseguiram ser parcialmente ultrapassadas após a oportunidade de reformulação dos textos, 

sustentada no feedback e no apoio da professora investigadora, em sala de aula. Contudo, 

para muitos alunos teria sido importante e necessário um trabalho mais persistente. Importa 

referir que, de um modo geral, os alunos pareceram estar conscientes dos aspetos em que, de 
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acordo com a avaliação da professora, revelaram maiores dificuldades – sendo a sua 

avaliação reflexiva muito semelhante à daquela.  

 Na etapa da sessão de perguntas e respostas, ainda que alguns alunos tenham 

produzido respostas cujo conteúdo científico foi o adequado atendendo às questões 

colocadas – ou, não o sendo, rapidamente foi corrigido pelos próprios - o facto é que muitos 

outros revelaram possuir algumas dificuldades no domínio da correção científica, produzindo 

respostas orais nas quais o conteúdo científico nem sempre foi o correto e/ou adequado. 

Estes alunos pareceram estar conscientes desta dificuldade aquando da avaliação reflexiva do 

seu desempenho. Adicionalmente revelaram também dificuldades em expressar-se oralmente 

com clareza e objetividade – evidenciar, através das suas respostas, os aspetos essenciais e 

adequados às questões revelou-se uma tarefa difícil para vários alunos. 

 Na etapa de construção do guião do vídeo, embora a duração da mesma tenha ficado 

aquém do desejado – fruto da alteração do plano inicial – os alunos revelaram especial 

dificuldade em proceder à organização da informação e elementos de modo a planearem o 

seu vídeo. Ainda que tenham tido oportunidade para tal nas aulas de TIC, é convicção da 

professora investigadora que teria sido importante dedicar um maior tempo e espaço 

exclusivos à realização desta etapa. Com efeito, as aulas de TIC, em virtude de os alunos 

estarem já a trabalhar com o computador, distraíram-nos de um planeamento mais sério e 

intencional do vídeo. 

 Na etapa de construção do vídeo, a pares, os alunos revelaram algumas dificuldades 

iniciais que, de um modo geral, foram conseguindo ultrapassar à medida que progrediam nas 

aulas de TIC. Destaca-se, inicialmente, alguma dificuldade dos alunos no empenho na 

realização das tarefas – ou porque não foram capazes de contribuir com ideias úteis para o 

trabalho, ou porque não trabalharam de todo. No entanto, esta situação melhorou bastante, 

possivelmente em virtude de um maior envolvimento e motivação dos alunos no e para o 

projeto, bem como de um melhor conhecimento da dinâmica intragrupo que alguns pares de 

trabalho experimentaram. Os alunos revelaram também algumas dificuldades relacionadas 

com a capacidade de planeamento dos vídeos, que se refletiu na organização dos diferentes 

elementos a incluir nos mesmos. Revelaram, também, dificuldades inerentes à utilização do 

software – ainda assim, de um modo geral, os alunos conseguiram rapidamente adaptar-se 

àquele, o que se traduziu numa maior autonomia e independência dos pares relativamente 

aos professores. 

 Na etapa de divulgação dos vídeos os alunos não revelaram dificuldades de maior na 

apresentação dos seus produtos finais – contudo, foi-lhes mais difícil criticar os trabalhos dos 

colegas em função do conteúdo que da forma dos mesmos. Com efeito, os alunos 
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circunscreveram as suas apreciações mais aos aspetos técnicos dos vídeos do que à 

mensagem veiculada e ao seu teor científico, apesar de terem sido encorajados pela 

professora neste sentido. 

3. Que apreciações fazem os alunos? 

 Relativamente à etapa de pesquisa, os alunos, de um modo geral, valorizaram o facto 

de terem podido aprofundar os seus conhecimentos relativamente às temáticas pesquisadas; 

contudo, destacam a escrita do texto como um dos aspetos de que menos gostaram. 

Valorizaram também o facto de terem sido fornecidos os websites para pesquisa dado que 

assim a mesma se realizou mais rapidamente.  

 No que respeita à etapa da sessão de perguntas e respostas, todos os alunos 

reconheceram que aquele tipo de aula é importante, especialmente por se proporcionar uma 

maior partilha dos conhecimentos, uma forma diferente de serem avaliados e por poderem 

aprender com as respostas dos colegas. Os alunos valorizaram a ajuda intergrupos que se 

verificou durante a sessão; reconheceram também que, podendo voltar atrás, teriam estudado 

mais, preparando-se de forma mais eficaz.  

 Atendendo à etapa de construção do vídeo, os alunos revelaram, sobretudo, ter 

gostado de organizar e editar os diferentes elementos do mesmo, bem como de ter trabalhado 

com o computador e/ou com um novo programa. A maioria não aponta qualquer aspeto de 

que tenha gostado menos durante esta etapa; reconhece também que aprendeu mais sobre os 

temas pesquisados e, adicionalmente, aprendeu a fazer um vídeo utilizando o software 

específico. A maioria dos alunos gostou do vídeo construído, valorizando o empenho e o 

esforço dedicados à sua construção, bem como o facto do mesmo conseguir transmitir a 

mensagem pretendida; alguns alunos reconheceram que o vídeo poderia estar melhor. 

Relativamente ao trabalho a pares, a grande maioria considerou que o mesmo decorreu de 

forma positiva. Perante a oportunidade de voltar atrás, os alunos admitiram que investiriam 

mais na narração e na seleção das imagens e vídeos.  

 Por último, no âmbito da etapa de divulgação, e mais precisamente, das sessões de 

divulgação dos vídeos, todos os alunos reconheceram a importância das mesmas – 

valorizando, sobretudo, o facto de terem podido aprender com as críticas dos colegas, de 

terem podido aprender mais sobre os temas e de terem podido aperceber-se do impacto dos 

seus vídeos nos outros. 

4. Que apreciações faz o professor de TIC? 

 Na opinião do professor, o projeto desenvolvido proporcionou aos alunos uma 

excelente oportunidade para a consolidação das metas da disciplina, destacando os domínios 
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científico, tecnológico e comunicacional dos alunos como aqueles em que o projeto mais terá 

permitido o desenvolvimento de capacidades. Como aspetos mais positivos o professor 

realça o envolvimento criativo dos alunos, a capacidade que demonstraram na exploração de 

recursos digitais até então ignorados e a capacidade de organização e estruturação de um 

trabalho desenvolvido em grupo. Realça também o compromisso estabelecido e a 

cumplicidade entre alunos e professores – os quais contribuíram para a qualidade dos 

produtos finais. Como aspetos menos positivos o professor destaca o facto do elevado 

número de alunos em sala de aula não permitir um acompanhamento operacional eficaz, em 

presença de tecnologias digitais multimédia cuja utilização carece de uma análise 

exploratória inicial cuidada e consolidada. 

 O professor confirmou a vontade de desenvolver, no futuro, um projeto semelhante 

dado que, em sua opinião, a experiência desenvolvida revelou que a articulação de conteúdos 

e linguagens para a construção e consolidação de um conhecimento científico e tecnológico 

estruturado não só é possível como é desejável. De acordo com o professor, a organização 

atempada deste tipo de parcerias no início do ano letivo permitiria à disciplina de TIC a 

criação de contextos ricos e objetivos para a exploração de diversas unidades programáticas 

– potenciando a autonomia individual e coletiva nas escolhas das ferramentas digitais mais 

adequadas ao processo de comunicação em rede. 

5. Quais as Potencialidades da abordagem realizada? 

 Respondidas as subquestões investigativas, que resposta é possível dar à grande 

questão que orientou a investigação? Quais revelaram ser as potencialidades de uma 

abordagem interdisciplinar entre CN e TIC no desenvolvimento de um projeto de ativismo 

ambiental sobre poluição numa turma do 8.º ano de escolaridade?  

 Teria sido possível desenvolver um projeto de ativismo ambiental sem recurso às 

TIC? Seguramente. Teria sido possível uma abordagem entre CN e TIC num contexto 

diferente do de um projeto de ativismo ambiental? Certamente que sim. Teria sido também 

possível desenvolver um projeto em CN, sem que houvesse recurso às TIC e fora do âmbito 

do ativismo ambiental? Com toda a certeza. Em todos estes cenários seguramente os alunos 

desenvolveriam competências e realizariam aprendizagens significativas. No entanto, 

interessava-nos conhecer as potencialidades de uma abordagem que incluísse estes três 

aspetos: que contemplasse as TIC, por se considerar que estas motivam os alunos e 

potenciam o desenvolvimento de processos e produtos mais criativos; que se desenvolvesse 

na forma de um projeto, por se reconhecer que esta forma de trabalhar faz e fará parte da 

vida dos alunos, implicando percorrer etapas que necessitam de planeamento, reajustamentos 

comunicação e avaliação, permitindo o desenvolvimento de importantes capacidades; que 
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tivesse como matéria-prima os problemas ambientais relacionados com a poluição do ar, da 

água e do solo, temas que, fazendo parte do currículo, são atuais e merecem a atenção dos 

alunos; e que tivesse como grande força motriz o ativismo, ou seja, a intenção de agir através 

da criação e divulgação de algo por meio de um processo planeado, executado e alvo de 

sucessivas avaliações. Esta é uma abordagem perspetivada a partir da noção de educação em 

ciência capaz de educar para a cidadania e na cidadania; a partir da noção de que os alunos 

devem ser encarados como cidadãos – e não apenas como futuros cidadãos - capazes de agir 

e de modificar os contextos que lhes são mais próximos; a partir da noção de que as 

tecnologias de informação e comunicação facilitam e agilizam aquela ação, permitindo a 

expressão da criatividade que marca, muitas vezes, a diferença e é tão importante para que as 

ações se façam notar; a partir da noção de que o trabalho de projeto facilita e promove a 

interdisciplinaridade, e concorre para a construção e desenvolvimento de saberes e 

capacidades fundamentais. 

 A resposta à grande questão que impulsionou a investigação encontra-se em tudo o 

que até aqui foi exposto neste capítulo final. A questão formulada pressupõe, à partida, a 

existência de potencialidades – com efeito, saberíamos de antemão que existem 

potencialidades no trabalho com as TIC, no trabalho de projeto e no trabalho que recorra à 

exploração de temáticas ambientais como a poluição. O que este trabalho de investigação 

veio revelar é que a abordagem integrada e articulada destes três domínios não só foi 

possível como se revelou positiva, permitindo o desenvolvimento, nos alunos, de 

competências de Conhecimento, Raciocínio, Comunicação, Atitudinais e de Ativismo. 

6. Reflexão 

 A intervenção realizada foi planeada com a finalidade de promover aprendizagens 

nos alunos – no entanto não foram eles os únicos a aprender. Também eu aprendi. As 

aprendizagens que realizei considero-as valiosas: e são-no por diversos motivos. Em 

primeiro lugar resultaram da tentativa de implementar algo que eu mesma planeei, 

resultaram de uma experiência vivida na primeira pessoa – e por isso revestem-se de um 

maior significado pessoal. Por outro lado servirão de referência à minha ação futura 

enquanto professora – graças às aprendizagens que realizei sinto-me agora mais segura das 

minhas escolhas mas também menos receosa de arriscar. Esta investigação foi, sem dúvida, 

promotora de desenvolvimento pessoal e profissional. 

 Gostaria então de partilhar aquilo que considero ter aprendido através desta 

investigação, consciente porém que dada a natureza do estudo, não será válido realizar 

generalizações.  
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 Com esta experiência aprendi que os contextos criados pelo professor podem 

desempenhar um papel determinante nas efetivas aprendizagens dos alunos – para a sua 

criação é importante conhecer os alunos; é também importante que o professor consiga 

refletir antes, durante e após a ação, tendo em mente os objetivos da mesma mas também os 

efeitos que aquela vai tendo nos alunos. Será por vezes necessário, em função da perceção 

desses efeitos, modificar a ação – percorrer um caminho diferente do inicialmente previsto, 

seguir por atalhos que não se contemplavam anteriormente. Mas o professor só conseguirá 

reconhecer esses efeitos se estiver atento – e essa foi uma outra aprendizagem realizada 

durante a experiência vivida. A utilização de diferentes instrumentos de avaliação – 

aplicados durante a intervenção, e não apenas no final – permitiu recolher informações 

valiosas. Permitiu reconhecer algumas dificuldades manifestadas pelos alunos – e assim, 

focar mais claramente a minha ação. Considero que um professor deve ser aberto à 

flexibilidade – não devendo sentir que falhou ou fracassou por não ter cumprido o plano 

inicialmente previsto. Em virtude da avaliação que vai fazendo, aperceber-se-á que existem 

aspetos que se vão revelando mais importantes e prioritários para os alunos. Assim, alterar o 

plano e reajustá-lo pode ser necessário. Foi precisamente isso que aconteceu na etapa de 

pesquisa – perante textos que revelavam uma fraca apropriação das informações 

pesquisadas, foi necessário parar e refletir. Valeria a pena os alunos seguirem em frente não 

havendo compreendido o que pesquisaram? Penso que não.  

 Com a experiência que vivi constatei algo que era minha convicção – embora ciente 

da impossibilidade de generalizar, verifiquei que os alunos valorizaram o facto de serem 

tidos em conta; valorizaram também quando os seus trabalhos e desempenhos foram 

criticados pelo professor e pelos colegas; valorizaram o trabalho a pares e o trabalho com as 

TIC. Como resultado esforçaram-se mais, empenharam-se mais e, estou convicta, 

aprenderam melhor. 

 Com a presente experiência percebi que não é possível avaliar tudo o que os alunos 

sabem e tudo o que fazem – avaliar implica escolher para onde queremos direcionar o nosso 

olhar. E esta escolha deve ser feita tendo como referência o currículo e os alunos, mas 

também o próprio professor. Também nós fazemos parte dessa equação – os nossos 

interesses e motivações. Tomando como referência todos estes domínios devemos então 

optar: optar pelo que acreditamos ser mais importante e interessante para aqueles alunos mas 

que, ao mesmo tempo, não represente para o professor um desconforto e insegurança tais que 

comprometam as aprendizagens dos alunos. A escolha da utilização das TIC teve 

precisamente em conta esses aspetos – não só acreditei que através delas os alunos se veriam 

confrontados com situações em que fosse necessário construir e mobilizar conhecimentos e 

desenvolver competências tendo em vista o objetivo do projeto; como também reconheci que 
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me sentia confortável com a sua utilização. Reconheço, contudo, que outros professores 

poderão não sentir o mesmo – e não creio que haja mal nisso. Considero porém que deve 

existir um esforço de sua parte em desenvolver segurança e autonomia na sua utilização – no 

domínio pessoal – de modo a que as tecnologias de informação e comunicação possam fazer 

parte do leque de estratégias de cada professor. 

 Com esta experiência senti que as TIC me aproximaram daqueles alunos. Graças a 

elas – e ao ambiente menos formal e mais descontraído que a sua utilização gerou – criaram-

se oportunidades para que pudesse desenvolver maior cumplicidade com os alunos. Não 

raras vezes ficavam admirados por se aperceberem que afinal também a professora conhece 

as coisas que eles conhecem, também sabe fazer o que eles sabem fazer. E julgo que a partir 

desses momentos me passaram a encarar de um modo diferente – que se refletiu não só nas 

restantes aulas de TIC como nas aulas de CN. Apesar deste papel catalisador das TIC – que 

facilitou a interação com os alunos e, fruto dela, possibilitou uma maior cumplicidade entre 

mim e os alunos – na verdade reconheço que lidar com alunos, com tantos e tão diferentes 

embora aparentemente iguais, é um desafio. Creio que só no final da minha intervenção me 

senti finalmente capaz de lidar com eles: conhecia-os melhor, e eles a mim; conhecia um 

pouco melhor as suas reações e eles as minhas. É possível que outros professores se tornem 

cúmplices dos seus alunos mais cedo – mas para mim esta cumplicidade leva algum tempo a 

construir-se, e até lá parece que tudo flui com menos facilidade. Um aspeto que se revelou 

algo difícil para mim foi o facto de ter assumido uma turma que sabia não ser minha, ou 

melhor, não ser totalmente minha. Os alunos estão acostumados ao outro professor, ao que 

este costuma fazer e dizer – e senti-me sempre consciente disso. Não é fácil, por isso, sermos 

autênticos – ainda que sejamos colocados completamente à vontade e com quase total 

liberdade de ação. Sabemos sempre que aquela não é a nossa turma – aqueles alunos são-nos 

emprestados. E isso acaba por restringir um pouco a nossa ação. A noção de que o que 

fazemos e dizemos é comparado ao que o outro professor faria e diria coloca-nos numa 

posição delicada. No entanto, trata-se de uma situação ambivalente pois com o outro também 

aprendemos – aprendemos, vendo que afinal corre bem aquilo que à partida julgamos que 

iria correr mal. 

 Esta experiência fez emergir uma fragilidade que sabia possuir – forçando-me a lidar 

com ela em todas as aulas. Com efeito, senti alguma dificuldade em impor-me perante os 

alunos, em ser mais ríspida e autoritária, em chamar os alunos à atenção. Acredito que tal se 

deva, em parte, ao facto de ter passado pela experiência da formação profissional de adultos. 

Enquanto formadora nunca senti a necessidade de ralhar com os alunos, de falar mais alto. 

Mas com alunos mais novos é preciso educar – é preciso impor limites, mostrar o 

descontentamento, fazer cara feia se assim for necessário. E isso, reconheço, não é fácil para 
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mim. É minha convicção que não é pelo uso da força que realmente conquistamos os outros 

– podemos causar-lhes medo, e com isso conseguir controlá-los melhor. Mas não acredito 

que nos respeitem verdadeiramente, e estejam realmente dispostos a aprender connosco. Do 

mesmo modo considero que um aluno não deve nunca ser humilhado. Mas respeitar os 

alunos não implica deixá-los fazer ou dizer tudo o que querem – é por isso importante que 

um professor seja assertivo. É importante que seja capaz de apontar os erros dos alunos mas, 

em seguida, dar-lhes oportunidade para que reflitam, modifiquem o seu comportamento e 

melhorem o seu desempenho. Com esta experiência considero que consegui desenvolver um 

pouco melhor a minha assertividade. 

 Outra dificuldade sentida, reconhecida e alvo de reflexão durante a investigação tem 

que ver com o facto de tender a esperar dos alunos resultados muito bons – as minhas 

expectativas são muito altas quando os alunos iniciam uma atividade. Isso talvez se deva à 

noção de que tendo eu investido tanto em preparar aquela atividade de modo a garantir que 

tudo corre bem, então é de esperar que assim seja, é de esperar que os alunos invistam tanto 

quanto eu – e que os resultados comprovem isso mesmo. No entanto, é preciso ter em conta 

os hábitos de trabalho dos alunos, o historial de estratégias e situações de aprendizagem por 

que passaram – é natural que a novidade lhes traga dificuldades, que implique modificarem 

hábitos e esquemas de trabalho. É natural que haja atritos, e que os alunos não engrenem 

logo à primeira. Essa foi uma aprendizagem que realizei: talvez esperasse mais dos alunos 

na sessão de perguntas e respostas, talvez esperasse mais dos vídeos que construíram. Mas se 

tiver em conta a novidade que aquelas situações trouxeram para os alunos, tenho que 

reconhecer que realizaram um trabalho muito bom. E certamente teria sido melhor se eu 

própria tivesse realizado um melhor trabalho. 

 Com esta experiência aprendi que vale a pena investir em algo que vá ao encontro 

dos interesses dos alunos – que vá ao encontro do seu mundo. Aprendi também que vale a 

pena valorizar o seu trabalho e reconhecer o seu esforço – mesmo que os resultados possam 

ficar aquém do esperado. O Powerpoint que construí a partir dos textos dos alunos teve 

também essa finalidade – a surpresa dos alunos ao perceberem que utilizei o seu trabalho 

para construir aquela aula, e mais, que identifiquei cada um dos autores através das 

fotografias, foi grande. Percebi que não estavam à espera. E percebi que gostaram. E talvez 

os tenha conseguido conquistar mais um bocadinho graças a isso. 

 Seria possível desenvolver este projeto com recurso às TIC mas não à disciplina de 

TIC? No contexto em que a intervenção decorreu, não. O facto de não existirem 

computadores suficientes na escola que garantissem um trabalho continuado na construção 

dos vídeos tornou impossível considerar de modo mais sério aquela hipótese. Poderiam 

contudo não ser vídeos – poderiam ser cartazes ou panfletos construídos em menos tempo. É 
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verdade. Mas a criação de vídeos revelou ser, à partida, mais motivadora – os alunos 

manifestaram essa vontade – e revelou ser também mais desafiante. Por outro lado, seria um 

produto capaz de causar maior impacto aquando da divulgação – articulando som, imagem, 

texto e vídeo – logo, capaz de tornar mais efetiva a ação que se pretendia levar a cabo. Foi 

por querer manter a hipótese de realização de um vídeo que se equacionou a possibilidade de 

ocorrer uma articulação entre as duas disciplinas: felizmente TIC começaria pouco tempo 

após o início da minha intervenção em CN. Tivesse esta decorrido na outra turma de oitavo 

ano da professora cooperante e já não seria possível articular as duas disciplinas pelo facto 

de TIC terminar pouco tempo depois do início da intervenção. Também o facto desta 

hipótese de trabalho ter sido acolhida com grande entusiasmo pelo professor de TIC tornou 

possível a sua realização. A presença deste no projeto foi determinante para a sua 

concretização: os seus muitos anos de experiência, que em nada anularam a sua enorme 

vontade de aprender com alguém mais novo, permitiram-me uma intervenção em TIC mais 

segura e mais descontraída, ainda que sempre responsável. 

 Esta experiência fez-me perceber que não é difícil – nem impossível – conceber e 

desenvolver um projeto em parceria com outros professores. É, na realidade, uma 

oportunidade de podermos aprender com o outro, de refletirmos em conjunto sobre os alunos 

e sobre a eficácia das estratégias utilizadas. Sinto que aprendi muito com o professor de TIC 

– aprendi ao vê-lo em ação e em interação com os alunos, aprendi através dos comentários e 

críticas que fez às minhas intervenções. E também ele aprendeu um pouco mais graças a esta 

experiência. 

 Haveria certamente muitas coisas que faria de modo diferente caso pudesse voltar 

atrás. Se soubesse que a intervenção se alongaria até ao terceiro período, então seguramente 

não teria introduzido tão apressadamente a tarefa de pesquisa. Teria antes planeado o projeto 

conjuntamente com os alunos de modo a que estes reconhecessem, a priori, a necessidade de 

realizarem pesquisas sobre os assuntos. Reconheço que o modo como a tarefa lhes foi 

apresentada possa ter comprometido o seu envolvimento inicial; também o facto de o projeto 

lhes ser já apresentado com as etapas e atividades definidas poderá ter contribuído para um 

maior distanciamento inicial – afinal de contas, era um projeto dos alunos ou da professora? 

Dadas as limitações de tempo – que inicialmente previ – considerei que aquela seria a única 

forma possível de conseguir realizar o projeto. Mas reconheço que implicar desde logo os 

alunos possa revelar-se mais benéfico para o seu efetivo envolvimento. Contudo, procurei 

depois contextualizar a tarefa de pesquisa – já realizada – levando a que os alunos, a jusante, 

reconhecessem a sua importância. Procurei também que se sentissem motivados perante um 

projeto que, verdade seja dita, foi planeado por mim. E na verdade o que verifiquei foi que à 

medida que o projeto se foi desenvolvendo, os alunos foram demonstrando, gradual e 
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progressivamente, um maior entusiasmo e interesse. Trabalhar em projeto, percorrendo 

etapas sucessivas que se interligam, culminando num produto que seria o reflexo de todas 

elas pareceu–me ser novidade para muitos alunos – talvez também por esse motivo o 

desinteresse e alheamento iniciais se possam ter feito notar. Contudo, à medida que os alunos 

se foram apercebendo da ligação e relação entre as diferentes etapas, bem como entre as duas 

disciplinas envolvidas, começaram a dar-se conta de que aquele era um projeto deles, e que, 

apesar de levar tempo a ser concluído, as etapas eram todas importantes e tinham que ser 

ultrapassadas. 

 Podendo voltar atrás – e agora consciente do tempo em que a intervenção realmente 

decorreu – não teria eu compilado os textos dos alunos e construído os textos síntese. Teria 

antes permitido – como estava inicialmente previsto – que fossem os próprios alunos, em 

grupo, a construir aqueles textos. Não o fiz em virtude da alteração ao plano – e da 

convicção de que a intervenção terminaria no final do segundo período, na semana do 

patrono da escola. Por esse motivo não restaria tempo suficiente ao projeto para que os 

alunos pudessem realizar aquela construção. Reconheço, no entanto, que a mesma traria 

vantagens – teria permitido aos alunos um contacto mais significativo e útil com o resultado 

das pesquisas dos seus colegas; teria permitido uma mais efetiva partilha de conhecimentos. 

Foi por ter deixado de contemplar esta tarefa que alterei o modo como a sessão de perguntas 

e respostas decorreu – ao invés de serem questionados sobre os seus temas de pesquisa, os 

alunos seriam agora questionados sobre os temas dos seus colegas. Procurei deste modo 

assegurar que tomariam contacto com o produto da pesquisa dos outros. 

 Acredito que o impacto do projeto teria sido maior se a divulgação do mesmo tivesse 

sido alargada a mais turmas – hipótese que foi também considerada, mas não concretizada 

devido aos constrangimentos de tempo dos professores das turmas. Teria também sido 

importante que fosse criada a oportunidade para que os alunos que consultassem a secção do 

projeto no website da escola pudessem deixar os seus comentários – permitindo que os 

autores dos vídeos obtivessem um feedback mais efetivo do seu trabalho. Contudo os 

professores de CN e TIC consideraram não ser adequada essa hipótese em virtude dos 

conflitos que tal situação pudesse despoletar. De igual modo consideraram não ser adequada 

a construção de uma plataforma de divulgação – website, blogue ou conta no Youtube. 

Apesar de reconhecer a possibilidade de se gerarem conflitos e situações de desrespeito 

através dos comentários colocados – especialmente se estes tivessem essa intenção – 

considero que a possível interação gerada e a possibilidade dos alunos conhecerem as 

opiniões e críticas dos outros relativamente ao seu trabalho trariam um maior significado ao 

projeto desenvolvido, conduzindo a melhores aprendizagens. 
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7. Limitações do estudo 

 Em virtude da metodologia adotada, é impossível generalizar os resultados do estudo 

– atendendo ao reduzido número de alunos envolvidos na investigação (n=30), as conclusões 

que dela se retiram são apenas válidas para os alunos em causa. Existe ainda um grau de 

subjetividade na análise efetuada aos dados recolhidos e, consequentemente, alguma 

subjetividade inerente aos resultados e às conclusões do estudo.  

 Também a seleção não aleatória dos alunos envolvidos no estudo pode constituir-se 

como uma limitação – ainda que a escolha da turma não possa ser considerada tendenciosa 

dado que a constituição da mesma não foi realizada pela professora investigadora.  

 Também o curto intervalo de tempo para a realização do estudo se constitui como 

limitação – se o número de aulas e atividades que exigiram dos alunos a mobilização de 

determinadas competências fosse superior talvez se tivessem verificado variações mais 

significativas entre as avaliações realizadas no início, durante e no final do estudo. 

 A necessidade de exercer um papel simultâneo de professora e investigadora não se 

revelou fácil – contudo, a inexperiência mais marcante no papel de investigadora poderá ter 

condicionado a investigação e, por esse motivo, impor-se como uma limitação da mesma. 

 Por último, a utilização de um quadro teórico definido a priori poderá constituir-se 

como uma limitação da investigação, dado que conduziu a análise numa determinada 

direção, de entre várias possíveis. 

8. Sugestões para estudos futuros 

 Apresentam-se em seguida algumas sugestões para estudos futuros, podendo estes 

contribuir para ampliar e complementar a investigação realizada. 

 Seria pertinente repetir a mesma experiência com os alunos – trabalhando temas 

diferentes – de modo a consolidar as aprendizagens realizadas no projeto desenvolvido, mas 

também a rentabilizá-las, no sentido em que estando mais competentes conseguiriam, 

porventura, produzir algo mais rico. 

 Seria também importante acentuar a articulação disciplinar – revelada tão positiva no 

presente projeto – contando com a colaboração de disciplinas que pudessem contribuir para o 

desenvolvimento mais efetivo das competências cujo desenvolvimento se revelou mais 

frágil. Assim, ampliar o projeto contando com a colaboração da disciplina de Língua 

Portuguesa seria importante; igualmente importante, dada a sobreposição das temáticas, seria 

trabalhar de modo articulado com a disciplina de Ciências Físico-Químicas.  
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 De modo a compreender em que medida o tipo de artefacto a construir pelos alunos 

afeta a sua motivação para o trabalho em projeto – e para uma ação considerada mais 

necessária e útil – seria talvez interessante realizar este projeto com duas turmas distintas. 

Uma delas construiria um vídeo; a outra, um cartaz não digital (ou um panfleto). Deste modo 

poder-se-ia avaliar em que medida a construção de vídeos é realmente mais motivadora, 

mais capaz de proporcionar aprendizagens efetivas e um maior envolvimento dos alunos. 

 Considerando a dimensão de ativismo que o projeto comportou e pretendeu fazer 

desenvolver nos alunos, seria porventura interessante realizar um novo projeto que 

implicasse o diagnóstico de problemas ambientais presentes na escola – após o mesmo os 

alunos delineariam um plano de ação que visasse a sua resolução. A reciclagem e a 

utilização racional dos recursos – como a água – poderiam ser temáticas trabalhadas neste 

âmbito. Faria também parte do projeto a implementação e divulgação das medidas. 

 Potenciando a vertente de divulgação do presente projeto seria pertinente realizá-lo 

contemplando também a criação de uma plataforma de divulgação – monitorizada e 

moderada por professores e alunos – em que estes últimos pudessem interagir com quem 

visualizasse e comentasse os vídeos. Pretender-se-ia, com a criação e dinamização de tal 

plataforma, que os alunos considerassem as TIC como facilitadoras da ação cívica mas 

também que, em virtude da interação estabelecida com outros, pudessem atribuir mais 

significado ao trabalho realizado, refletindo de um modo mais efetivo sobre o mesmo. 
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